
 
 
 31 พฤษภาคม  2544 

 
เรียน   ผูจ้ดัการบรษิัทจดทะเบียนทกุบรษิัท 
 

ที่ กลต.ช.(ว)  8 /2544  เรื่อง  การซกัซอ้มการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการ 
ที่เก่ียวขอ้งกนั  

 
  ตามที่ส านกังานไดม้ีหนงัสือที่ กลต.จ.(ว) 2/2544 เรื่อง ซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท า
และเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงิน ลงวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ ์2544 แจง้มาตรการการตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี 2543 
ว่า ส านกังานจะใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบงบการเงินของบรษิัทจดทะเบียน (บรษิัท) ทกุบรษิทั ในส่วนของการ
ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 47 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  และ 
รายงานของผูส้อบบญัชี  หากตรวจพบวา่ บรษิัทใดไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว หรือผูส้อบบญัชี
แสดงความเห็นวา่บรษิัทจดัท างบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี หรือผูส้อบบญัชีถกูจ ากดัขอบเขตการ
ปฏิบตัิงานโดยบรษิัทหรือผูบ้รหิาร ส านกังานอาจพจิารณาวา่บรษิทัเขา้ขา่ยปฏิบตัิฝ่าฝืนมาตรา 56 และส านกังาน
อาจสั่งใหบ้รษิัทนัน้แกไ้ขงบการเงิน ความละเอยีดแจง้แลว้  นัน้  
 

ส านกังานไดต้รวจสอบงบการเงนิประจ าปี 2543 ที่บรษิัทไดส่้งใหส้ านกังานในชว่งที่ผ่านมาแลว้
พบว่า บรษิัทส่วนใหญ่ยงัเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัไม่ชดัเจน  ซึง่ส านกังานไดร้บั 
ค าชีแ้จงจากบรษิัทส่วนใหญ่วา่ขอ้มลูที่ตอ้งเปิดเผยตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 47 มีรายละเอยีดมาก ผูจ้ดัท า 
งบการเงินตอ้งท าความเขา้ใจอยา่งละเอยีด ประกอบกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าวเพิง่มีผลใชบ้งัคบัเมื่อวนัท่ี 
1 มกราคม 2543  จงึท าใหท้ัง้บรษิัทและผูส้อบบญัชียงัมีความเขา้ใจในมาตรฐานฉบบัดงักลา่วไมช่ดัเจน  ส านกังาน
จึงขอซกัซอ้มการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง   เพื่อใหบ้รษิัทน าไปเป็นแนวทางการเปิดเผย 
ขอ้มลูในงบการเงินใหค้รบถว้นถกูตอ้งและเป็นไปดว้ยความระมดัระวงั  
 

ประเด็นการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ที่ส  านกังานขอซกัซอ้ม  
มีดงันี ้ 
 1.  การเปิดเผยความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลหรือกจิการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
                                 ตามย่อหนา้ 18  ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 47 ก าหนดใหก้ิจการตอ้งเปิดเผย
ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในทกุกรณีที่มีการควบคมุเกดิขึน้ ไม่วา่รายการบญัชีระหว่าง
กนั 
จะเกดิขึน้หรือไม ่
      ส านกังานเห็นวา่ เจตนารมยข์องขอ้ก าหนดดงักล่าวตอ้งการใหผู้ใ้ช้งบการเงินทราบ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิัทกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัทกุรายที่ควบคมุและที่อยู่ภายใตก้ารควบคมุของ
บรษิัท  
ไม่ว่าในปัจจบุนัมีรายการบญัชีระหว่างกนัหรือไม่  เนื่องจากความสมัพนัธด์งักล่าวอาจสง่ผลกระทบต่อบรษิัทได ้  



ดงันัน้ เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส บรษิัทตอ้งเปิดเผยลกัษณะความสมัพนัธก์บับคุคลหรือบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวให ้
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ชดัเจน  นอกจากนี ้ในกรณีที่กจิการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นบรษิัทย่อย บรษิัทตอ้งเปิดเผยรายละเอียดที่ส  าคญัของบรษิัท
ย่อย เช่น  รายชื่อและสดัส่วนความเป็นเจา้ของในบรษิัทย่อย ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 44 เรื่อง งบการเงินรวม
และการบญัชีส าหรบัเงินลงทนุในบรษิัทย่อย ดว้ย 
  ส าหรบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งอื่น ๆ ที่ไม่มีการควบคมุ  ใหบ้รษิัทเปิดเผยความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งนัน้ ๆ  เฉพาะกรณีที่มีรายการบญัชีระหว่างกนัเกิดขึน้ 
 
 2.   การพิจารณาความมีสาระส าคญัของรายการระหว่างกนั 
  ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 47 และมาตรฐานการบญัชีอีกหลายฉบบั เช่น  
มาตรฐานการบญัชี เรื่อง การน าเสนองบการเงิน  เรื่อง งบการเงินรวมและการบญัชีส าหรบัเงินลงทนุในบรษิัทย่อย 
และเรื่อง การบญัชีส าหรบัเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม   ก าหนดใหบ้รษิัทเปิดเผยรายการระหว่างกนั เฉพาะรายการท่ีมี 
สาระส าคญัเทา่นัน้ 
  ส านกังานเห็นวา่ ในการพิจารณาความมีสาระส าคญัของรายการระหว่างกนัแต่ละประเภท
รายการ  นอกจากจะพจิารณามลูค่าของรายการตามที่รบัรูใ้นงบการเงินแลว้  บรษิัทตอ้งพิจารณาจากมลูค่าของ 
รายการตามราคาทีค่ิดกับลกูคา้ทั่วไปทีไ่ม่ได้เป็นบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกนั (ราคาตลาด)  เนื่องจากใน
กรณีที่ไม่มีการคิดราคาระหว่างกนั หรือราคาที่คิดระหว่างกนัค่อนขา้งต ่าเมื่อเทยีบกบัราคาที่คดิกบัลกูคา้ทั่วไป อาจ
ท าใหม้ลูคา่ของรายการตามราคาที่คิดระหว่างกนัไม่ถงึระดบัท่ีมีสาระส าคญัเมื่อเปรยีบเทียบกบัฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของบรษิัทนัน้ บรษิัทจึงไมเ่ปิดเผยรายการดงักลา่ว เช่น หากในปีที่ผ่านมาบรษิัทจดทะเบยีนมี 
รายการขายสินคา้ใหก้บับรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งแห่งหนึง่มลูคา่ 5 ลา้นบาท จากยอดขายสินคา้ทัง้หมด 100 ลา้นบาท  
รายการนี ้อาจพจิารณาวา่ ไม่เป็นสาระส าคญั  แต่หากราคาที่คดิกบับรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักลา่วเป็นราคาที่ต  ่ากว่า
ราคาตลาดที่คิดกบัลกูคา้ทั่วไปถงึรอ้ยละ 50 (ราคาตลาดเทา่กบั 10 ลา้นบาท) แลว้ ก็พิจารณาไดว้่า รายการระหว่าง
กนัดงักลา่วมีสาระส าคญัที่ตอ้งเปิดเผยตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 47    
  ส าหรบัรายการระหว่างกนัท่ีไม่สามารถหาราคาตลาดที่คิดกบัลกูคา้ทั่วไปได ้ ท าใหไ้ม่ทราบ
ถึงมลูคา่ของรายการตามราคาตลาดที่จะน ามาใชใ้นการพิจารณาความมีสาระส าคญั ส านกังานขอใหบ้รษิัทเปิดเผย
รายการดงักล่าวใหผู้ใ้ชง้บการเงินไดท้ราบแมว้า่มลูคา่ของรายการตามราคาที่คิดระหวา่งกนัจะไมม่ีสาระส าคญั 
 
 3.   การเปิดเผยรายการท่ีบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งค า้ประกนัใหแ้ก่บรษิัทจดทะเบยีน   
  ในกรณีที่บคุคลหรือกจิการท่ีเก่ียวขอ้งกนัค า้ประกนัใหแ้ก่บรษิัท โดยมีการคิดค่าธรรมเนียม
ระหว่างกนั รายการดงักล่าวถือเป็นรายการระหว่างกนัท่ีตอ้งเปิดเผยตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 47  
แมว้า่ค่าธรรมเนียมที่คิดระหว่างกนัจะไม่มีสาระส าคญั  ทัง้นี ้บรษิัทตอ้งเปิดเผยรายละเอียดการค า้ประกนัใหช้ดัเจน 
เช่น วงเงินค า้ประกนั อายสุญัญาการค า้ประกนั ส าหรบัการค า้ประกนัท่ีไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกนันัน้  
ส านกังานเห็นวา่รายการดงักลา่วไม่ใช่รายการปกติทางธุรกจิที่บคุคลอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้งกนัจะใหก้ารค า้ประกนัดงักลา่ว 
บรษิัทจึงตอ้งเปิดเผยการค า้ประกนัดงักลา่วแมว้า่จะไมม่ีการคิดคา่ธรรมเนียมระหวา่งกนั เพื่อใหผู้ล้งทนุทราบถึง 
การใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุ่ม ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อการประเมินศกัยภาพของบรษิัทในการด าเนินธุรกิจดว้ย  
ทัง้นี ้ขอ้มลูที่ตอ้งเปิดเผยเก่ียวกบัรายการดงักล่าวตอ้งมีรายละเอยีดเช่นเดยีวกบักรณีบรษิัทค า้ประกนัใหแ้ก่บคุคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 4.   การเปิดเผยเงินกูย้ืมและเงินใหกู้ย้ืมที่เพิม่ขึน้หรือลดลงระหวา่งงวด  
  ส านกังานพบว่า บรษิัทแสดงยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมและใหกู้ย้มื ณ วนัสิน้งวด โดยไม่ได้
แสดงรายการเคลื่อนไหว ซึ่งส านกังานเห็นวา่ เป็นขอ้มลูที่มคีวามส าคญัต่อผูใ้ชง้บการเงินในการวิเคราะหฐ์านะ 
การเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัท เนื่องจากแมว้่า ณ วนัสิน้งวด  บรษิัทอาจไมม่ียอดคงคา้ง หรือมีจ านวนท่ี
นอ้ยมาก  แต่ในระหวา่งงวด บรษิัทมีรายการกูย้ืมหรือใหกู้ย้มืกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซึง่มีการ 
เปล่ียนแปลงเพิม่ขึน้หรือลดลงเป็นจ านวนมาก  บรษิัทจึงตอ้งเปิดเผยจ านวนเงินกูย้ืมและเงินใหกู้ย้มืที่เพิ่มขึน้หรือ 
ลดลงในระหวา่งงวดใหช้ดัเจน  โดยบรษิัทอาจแสดงเงินกูย้มืและเงินใหกู้ย้ืมในช่วงที่ผ่านมาเป็นยอดเฉล่ียถ่วง 
น า้หนกัตามระยะเวลาการกูย้ืม หรือเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัสิน้เดือน หรือวิธีอื่น พรอ้มทัง้เปิดเผยวิธีการค านวณ
ใหช้ดัเจน  ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 47 ย่อหนา้ 20 ซึ่งก าหนดใหก้จิการตอ้งเปิดเผยถึงประเภทและ 
องคป์ระกอบของรายการบญัชีที่เกิดกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหากการเปิดเผยขอ้มลูนัน้จ าเป็นต่อ 
ความเขา้ใจในงบการเงินท่ีน าเสนอ  และตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 48 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มลูส าหรบัเครื่องมือทางการเงนิ ย่อหนา้ 97 ซึง่สนบัสนนุใหก้ิจการเปิดเผยขอ้มลูการเปล่ียนแปลงของสินทรพัย์
ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงนิระหว่างงวด 
 
 5. การเปิดเผยนโยบายการก าหนดราคาระหว่างกนั  
   ส านกังานพบว่า บรษิัทบางแหง่ไม่เปิดเผยนโยบายการก าหนดราคาระหวา่งกนั เช่น  
ไม่เปิดเผยค่าธรรมเนียมการค า้ประกนั หรือบางรายเปิดเผยนโยบายการก าหนดราคาไม่ชดัเจนวา่ ราคาที่คิดระหวา่ง
กนัเป็นราคาตลาด หรือราคาปกติธุรกิจ เทา่กบัท่ีคดิกบัลกูคา้รายอื่นหรือไม่ ซึ่งส านกังานพิจารณาแลว้เห็นวา่ เป็น
การเปิดเผยที่ไม่ชดัเจนเพียงพอตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 47 เช่น หากบรษิัทเปิดเผยนโยบายการก าหนดราคา
ระหว่างกนัวา่ “ราคาที่คดิระหวา่งกนัเป็นราคาปกติธุรกจิระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั” ถอ้ยค าดงักล่าวอาจ 
หมายความวา่ ราคาที่คดิระหวา่งกนัเป็นราคาปกติที่คดิกบับรษิัทที่เก่ียวขอ้งกัน ซึ่งไมใ่ช่ราคาปกตทิี่คิดกบัลกูคา้อื่น
ทั่วไป  ส านกังานจึงเห็นว่า บรษิทัควรหลีกเล่ียงการใชถ้อ้ยค าที่อาจใหค้วามหมายที่คลมุเครือ  โดยใชถ้อ้ยค าอื่นท่ี 
ชดัเจนแทน เช่น การคิดราคาระหว่างกนัเป็นไปตาม “ราคาตลาด” “ราคาปกติธุรกจิเทา่กบัท่ีคดิกบัลกูคา้รายอื่น” 
“ราคาที่ต  ่ากวา่ราคาตลาด 10%” หรือ”ราคาที่ตกลงกนัไมใ่ช่ราคาตลาด โดยราคาที่ตกลงกนัคือ ราคาทนุ” เพื่อให ้
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 47 ซึ่งก าหนดใหบ้รษิัทเปิดเผยนโยบายการคิดราคาระหว่างกนั หากการ 
เปิดเผยนัน้จ าเป็นต่อความเขา้ใจในงบการเงินท่ีน าเสนอ  การเปิดเผยนโยบายการก าหนดราคา ก็เพื่อใหผู้ใ้ช ้
งบการเงินสามารถพจิารณาวา่ รายการระหวา่งกนัมีการคิดราคาที่เหมาะสมหรือไม่ ดงันัน้ บรษิัทตอ้งเปิดเผย
นโยบายการก าหนดราคาระหวา่งกนัใหช้ดัเจน ดงันี ้
  5.1  หากรายการระหว่างกนั เป็นการซือ้ขายสินคา้หรือบรกิาร  ท่ีมรีาคาตลาดหรือราคา 
ที่ซือ้ขายกบับคุคลภายนอก การเปิดเผยนโยบายการก าหนดราคา ต้องระบุเป็นถ้อยค าเพือ่อธบิายได้ว่าเป็น
ราคาตลาด หรือราคาปกตทิีค่ดิกับลกูค้าทั่วไป หรือเป็นราคาทีไ่ม่ใช่ราคาตลาดหรือไม่ใช่ราคาทีค่ิดกับ 
ลูกค้าทั่วไป  หรือหากบรษิัทไม่ไดม้ีการคิดราคาระหว่างกนักต็อ้งระบใุหช้ดัเจนดว้ย 



- 4 - 
 
  5.2  หากรายการระหว่างกนัเป็นการซือ้ขายสินคา้หรือบรกิารท่ีมเีงื่อนไขกบัลกูคา้แต่ละราย
แตกตา่งกนัไปตามสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือเป็นการซือ้ขายสินคา้หรือบรกิารเฉพาะในกลุ่มบคุคลหรือกิจการท่ี 
เก่ียวขอ้งโดยไม่มีการซือ้ขายกบัลกูคา้ทั่วไป และไม่สามารถหาราคาตลาดของสินคา้หรือบรกิารดงักล่าวได ้ บรษิัท
ตอ้งเปิดเผยนโยบายการก าหนดราคาใหช้ดัเจน เช่น บรษิัทใหเ้งินกูย้ืมแก่บรษิัทรว่มโดยคดิอตัราดอกเบีย้เท่ากบั
อตัราดอกเบีย้เงินใหกู้ย้มืประเภท MLR ถวัเฉล่ียของธนาคารขนาดใหญ่  5 แห่งที่คดิกบัลกูคา้   แต่ที่ผ่านมา  
ส านกังานพบว่า มีบางบรษิัทเปิดเผยแต่เพยีงว่าราคาที่คิดระหว่างกนัว่าเป็น “ราคาที่ตกลงกนั” หรือเป็น  
“ราคาตามมลูฐานท่ีตกลงรว่มกนั” เท่านัน้ ซึ่งส านกังานเห็นว่า การเปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะดงักลา่วไม่ชดัเจน 
เพียงพอตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 47  
      ในกรณีที่บรษิัทเปิดเผยว่าราคาที่คิดระหวา่งกนัเป็น “ราคาที่ตกลงกนั” หรือเป็น 
“ราคาตามมลูฐานท่ีตกลงรว่มกนั”  บรษิัทควรเปิดเผยเพิ่มเติมโดยอา้งองิราคาดงักล่าวกบัตวัเลขใดตวัเลขหน่ึง  
เช่น “บรษิัทรบัจา้งก่อสรา้งโรงงานใหแ้ก่กจิการท่ีเก่ียวขอ้งโดยคดิราคาตามสญัญาที่ตกลงรว่มกนั ทัง้นี ้ในสญัญา 
ดงักล่าวบรษิัทคิดคา่ก่อสรา้งเทา่กบั 20% ของตน้ทนุวสัดทุี่ใชใ้นการก่อสรา้ง” หรือ “บรษิัทใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ี 
เก่ียวขอ้งโดยคิดดอกเบีย้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกนั ซึง่เท่ากบั MLR + 5%” เป็นตน้  เพื่อเป็นการใหข้อ้มลูแก่ผูล้งทนุท่ี
ชดัเจนมากขึน้  อย่างไรก็ดี การอา้งองิตวัเลขเป็นชว่งราคาซึง่กวา้งเกินไป เช่น เปิดเผยวา่อตัราดอกเบีย้ที่คิดกบั
บคุคลที่เก่ียวขอ้งกนัอยูใ่นชว่ง 2% - 15% ส านกังานเห็นว่า เป็นการเปิดเผยไม่ชดัเจนเพียงพอใหผู้ใ้ชง้บการเงิน
พิจารณาไดว้่าราคาที่คิดระหว่างกนัเป็นราคาใด มีความเหมาะสมหรือไม่ ดงันัน้ บรษิัทจงึควรแบ่งช่วงของการ
ก าหนดราคาดงักล่าวใหแ้คบลงและเปิดเผยลกัษณะการคิดราคาแต่ละช่วง เช่น  กรณีใหกู้ย้มืกบับรษิัทย่อย คดิอตัรา
ดอกเบีย้ 2% - 5%  กรณีใหกู้ย้ืมกบับรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งที่มกีรรมการรว่มกนั โดยมีหลกัประกนั คิดอตัราดอกเบีย้  
5% - 8%  กรณีใหกู้ย้ืมกบับรษิัทที่เก่ียวขอ้งที่มีกรรมการรว่มกนั และไม่มีหลกัประกนั คิดอตัราดอกเบีย้ 10% - 15% 
  อนึ่ง ส านกังานขอใหข้อ้สงัเกตเพิม่เตมิวา่การเปิดเผยนโยบายการก าหนดราคาระหว่างกนั
ตามมาตรฐานการบญัชี เป็นเพียงขอ้มลูที่ชว่ยใหผู้ล้งทนุใชใ้นการพิจารณาความเหมาะสมของราคาที่คิดระหว่างกนั
เท่านัน้ แต่มิไดใ้หข้อ้มลูเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของการท ารายการดงักล่าวว่า เป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุและ 
จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบรษิัทหรือไม่อย่างไร  ดงันัน้ เพื่อความโปรง่ใสในการบรหิารงาน บรษิัทควรเปิดเผย
ขอ้มลูเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของการท ารายการระหวา่งกนัใหช้ดัเจนในหนงัสือเชิญประชมุเพื่อขออนมุตัิผูถื้อหุน้
ก่อนการท ารายการดังกล่าว  นอกจากนี ้บรษิัทตอ้งเปิดเผยความสมเหตสุมผลของการท ารายการระหว่างกนัใน 
แบบ 56-1 ดว้ย 
 
 6. การเปิดเผยเงื่อนไขการกูย้ืม ใหกู้ย้ืม หรือค า้ประกนั ระหว่างกัน  
  ในกรณีที่บรษิัทมกีารกูย้ืม การใหกู้ย้ืม หรือการค า้ประกนักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ส านกังานเห็นวา่ นอกจากบรษิัทตอ้งเปิดเผยถงึอตัราดอกเบีย้หรือค่าธรรมเนียมที่คดิระหวา่งกนั เป็นส่วนหนึ่ง 
ของการเปิดเผยนโยบายราคาแลว้ บรษิัทยงัตอ้งเปิดเผยรายละเอยีดเงื่อนไขของสญัญาที่ท าระหวา่งกนั  เช่น  
อายสุญัญา ส่วนลด เงื่อนไขการช าระเงิน ใหช้ดัเจนดว้ย หากการกูย้ืม การใหกู้ย้ืม หรือการค า้ประกนัระหว่างกนั 
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ท าใหบ้รษิัทประสบกบัความเส่ียงที่เป็นสาระส าคญั  เพื่อใหผู้ล้งทนุพิจารณาไดว้่า เงื่อนไขของสญัญาการกูย้ืม  
การใหกู้ย้ืม หรือการค า้ประกนัระหว่างกนันัน้ อาจท าใหบ้รษิัทเสียผลประโยชน ์และมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของ
ผูล้งทนุหรือไม่  ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 48 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมือ
ทางการเงิน ย่อหนา้ที่ 52 ซึ่งก าหนดว่า เมื่อเครื่องมือทางการเงินท่ีถือหรือออกโดยกจิการท าใหก้ิจการประสบกบั
ความเส่ียงที่เป็นสาระส าคญั  กิจการตอ้งเปิดเผยเงื่อนไขและขอ้ตกลงส าหรบัเครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภท  
โดยการเปิดเผยควรระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นไปตามปกติธุรกจิเช่นเดยีวกบัท่ีท ากบัลกูคา้ทั่วไปหรือไม่ หากไม่เป็น
ตามปกติธุรกจิ ควรระบรุายละเอยีดพรอ้มเหตผุลประกอบดว้ย 
 
 7. การเปิดเผยนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูและจ านวนคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
  ของลกูหนีห้รือเงินใหกู้ย้ืมระหวา่งกนั 
  ส านกังานพบว่า บรษิัทบางแห่งเปิดเผยแตเ่พียงวา่มีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ส าหรับ
ลกูหนีท้ี่เป็นบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยรวมอยูใ่นคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรบัลกูหนีห้รือเงินใหกู้ย้ืมรวม  
ซึ่งส านกังานเห็นวา่ การเปิดเผยลกัษณะดงักล่าวไม่ชดัเจนเพียงพอตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 47 เนื่องจาก 
บรษิัทอาจมีนโยบายในการพิจารณาค่าเผ่ือฯ ส าหรบับคุคลหรือกจิการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแตกต่างจากลกูหนีป้กติทั่วไป
อย่างมีสาระส าคญั จนมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทได ้ ดงันัน้ บรษิัทตอ้งเปิดเผย
นโยบายการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูและจ านวนค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรบัลกูหนีท้ี่เป็นบคุคลหรือกิจการท่ี 
เก่ียวขอ้งกนั (ทัง้ลกูหนีก้ารคา้ และลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืม) เป็นรายการแยกตา่งหากจากลกูหนีห้รือเงินใหกู้ย้มือื่นที่ไม่
เก่ียวขอ้งกนัใหช้ดัเจน  
 

8. การเปิดเผยดอกเบีย้รบัหรือดอกเบีย้จ่าย ระหว่างกนั 
  ส านกังานเห็นวา่ ดอกเบีย้รบัหรือดอกเบีย้จ่ายระหวา่งบคุคลหรือกจิการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ถือเป็นปรมิาณการคา้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 47 ที่บรษิัทตอ้งเปิดเผยใหช้ดัเจน นอกเหนือไปจาก 
ยอดคงคา้งของลกูหนีเ้จา้หนีเ้งินกูย้ืมระหวา่งกนั  ในกรณีที่ไม่มกีารคิดดอกเบีย้รบัหรือดอกเบีย้จา่ยระหว่างกนั 
หรือดอกเบีย้ที่คิดระหวา่งกันมีจ านวนที่ต  ่ามากจนไม่เป็นสาระส าคญั  บรษิัทก็ยงัคงตอ้งเปิดเผยนโยบาย 
การคิดราคา หากมลูค่าของดอกเบีย้รบัหรือดอกเบีย้จ่ายดงักล่าวแตกตา่งจากอตัราที่คดิกบัลกูคา้ทั่วไป 
อย่างเป็นสาระส าคญั   
 
 9. การเปิดเผยแยกตามประเภทของรายการระหว่างกนั 
  ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 47 ย่อหนา้ 22 ที่ก าหนดใหก้ิจการสามารถเปิดเผยขอ้มลู 
เก่ียวกบัรายการระหว่างกนัโดยรวมรายการท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัไวด้ว้ยกนัได ้แต่หากการแยกเปิดเผยขอ้มลู 
จ าเป็นต่อความเขา้ใจในผลกระทบท่ีรายการนัน้มีต่องบการเงิน กจิการกค็วรแยกแสดงรายการการเปิดเผยขอ้มลูใน
ลกัษณะดงักล่าวจะเป็นประโยชนต์่อผูล้งทนุ 
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  ส านกังานเห็นวา่ บรษิัทควรแสดงรายการระหวา่งกนั ไม่ว่าจะเป็นยอดคงคา้งหรือปรมิาณ
การคา้ ตามประเภทความสมัพนัธก์บับคุคลหรือบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แยกแสดงรายการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บรษิัทรว่ม บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีผูถื้อหุน้หรือกรรมการรว่มกนั ผูบ้รหิาร และผูถื้อหุน้รายใหญ่  นอกจากนี ้หาก 
รายการระหว่างกนัของแต่ละกลุม่มีความแตกต่างกนั เช่น มีนโยบายการคิดราคาที่แตกต่างกนัในกลุ่มบรษิัทรว่ม 
ส านกังานขอใหบ้รษิัทแยกแสดงรายการของกลุม่บรษิัทนัน้ตามลกัษณะของนโยบายราคาดว้ย  
  อนึ่ง ส านกังานมีขอ้สงัเกตเพิ่มเตมิว่า การเปิดเผยขอ้มลูรายการระหว่างกนั ในแบบ 56-1  
ซึ่งเปิดเผยแยกตามบรษิัทนัน้ มีความเขม้งวดกว่าที่ก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 47  อย่างไรก็ตาม  
หากบรษิัทมีรายการกบับคุคลหรือบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งหลายราย โดยแต่ละรายมีมูลคา่นอ้ยหรือไม่มนียัส าคญัตาม 
หลกัการพิจารณาความมีสาระส าคญัในขอ้ 2 ขา้งตน้ บรษิัทอาจจดักลุ่มรายการระหวา่งกนัแยกตามประเภท
ความสมัพนัธก์บับคุคลหรือบรษิทัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเปิดเผยในแบบ 56-1 ไดเ้ช่นเดยีวกบัท่ีเปิดเผยในงบการเงินตาม 
มาตรฐานการบญัชี ทัง้นี ้ควรตอ้งระบเุกณฑใ์นการจดักลุ่มพรอ้มเหตผุลใหช้ดัเจนในแบบ 56-1 ดว้ย 

 
10.  การเปิดเผยรายการระหว่างกนัภายใตห้วัขอ้อื่น 

   ในกรณีที่บรษิัทมีรายการระหวา่งกนัรวมอยู่กบัรายการคา้ปกติภายใตห้วัขอ้อื่น เช่น  
รายการค า้ประกนัระหวา่งกนัภายใตห้วัขอ้ภาระค า้ประกนั หรือการเชา่ทรพัยสิ์นระหวา่งกนัภายใตห้วัขอ้การ 
เช่าสินทรพัยร์ะยะยาว  บรษิัทตอ้งเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวแยกออกมาจากรายการคา้ปกติ โดยแสดง 
องคป์ระกอบของรายการบญัชีที่จ  าเป็นต่อความเขา้ใจงบการเงิน ใหค้รบถว้นตามที่มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 47 
ก าหนดดว้ย  
 
 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ หากมขีอ้สงสยัหรือมีความเห็นไม่ตรงกบัผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัการ 
ซกัซอ้มการเปิดเผยขอ้มลูขา้งตน้ โปรดสอบถามไดท้ี่ส  านกัก ากบับญัชีตลาดทนุ 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
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