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ISA™ 550 – บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน ที่ เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือน เมษายน  

พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International 

Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และท าซ า้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งนี้  ขั้นตอนในการแปลมาตรฐาน

การสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี้ ได้ด าเนินการตาม “แถลงการณ์

นโยบาย - นโยบายในการแปลและท าซ า้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชี

ระหว่างประเทศทั้งหมดที่ ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่ เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

ข้อความภาษาอังกฤษของ ISA™ 550 – บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน © 2010 สงวนลิขสิทธิ์ โดย 

International Federation of Accountants (IFAC) 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 – บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน © 2012 

สงวนลิขสทิธิ์ โดย International Federation of Accountants (IFAC) 

ต้ น ฉบั บ  : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and 

Related Services Pronouncements  ISBN: 978-1-60815-052-6 

ติดต่อ Permissions@ifac.org เพื่ อขออนุญาตท าซ ้า ครอบครองหรือเป็นสื่ อ หรือใช้เอกสารฉบับนี้ ใน

ลักษณะอื่ นที่ คล้ายคลึงกนั 

ทั้งนี้  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เปรียบเทียบกับต้นฉบับ Handbook of International 

Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements  

2018 Edition ของ IFAC โดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงจาก Handbook 

2016-2017 Edition ของ IFAC 
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 550 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 

(ถือปฏบัิติกบัการตรวจสอบงบการเงนิส าหรับรอบบัญชีที่ เริ่ มในหรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555) 

สารบญั  
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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับความสัมพันธ์

และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันในการตรวจสอบงบการเงิน โดยเฉพาะได้อธิบาย

เพิ่ มเติมถึงการน ามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)1 รหัส 3302 และรหัส 2403 มาใช้

เกี่ ยวกับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับ

ความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

ลกัษณะของความสมัพนัธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกีย่วขอ้งกนั 

2.  รายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันหลายรายการเป็นรายการที่ เป็นปกติทางธุรกิจ  

ในสถานการณ์ดังกล่าว รายการเหล่านี้ อาจมีความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินไม่สูงไปกว่ารายการที่ คล้ายคลึงกัน แต่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่

ไม่เกี่ ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม ลักษณะของความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ ยวข้องกันในบางสถานการณ์ท าให้ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญต่องบการเงินสงูกว่ารายการกบับุคคลหรือกจิการที่ ไม่เกี่ ยวข้องกนั ตัวอย่างเช่น 

• การที่ บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันอาจด าเนินงานผ่านความสัมพันธ์หรือโครงสร้าง 

ที่ ซับซ้อน ท าให้รายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัมีความซับซ้อนมากขึ้น 

• ระบบสารสนเทศอาจไม่มีประสิทธิผลในการระบุหรือสรุปรายการและยอดคงเหลือระหว่าง

กจิการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

• รายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัอาจไม่ได้กระท าภายใต้เง่ือนไขปกติทางการตลาด 

เช่น รายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันบางรายการอาจไม่มีการคิดค่าตอบแทน

ระหว่างกนั 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

3. เนื่ องจากบุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัไม่ได้เป็นอิสระจากกนั แม่บทการรายงานทางการเงินจึงมัก

ก าหนดวิธีการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับความสัมพันธ์ รายการ และยอดคงเหลือกับ

บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันโดยเฉพาะ เพื่ อให้ผู้ ใช้งบการเงินเข้าใจลักษณะของรายการและ

ผลกระทบที่ เกิดขึ้ นหรืออาจเกิดขึ้นต่องบการเงิน เมื่ อแม่บทการรายงานทางการเงินมีข้อก าหนด

ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีจึงมีความรับผิดชอบในการใช้วิธกีารตรวจสอบเพื่ อระบุ ประเมินและตอบสนอง

ต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ เกดิจากความผิดพลาดของ

กิจการในการบันทกึบัญชี หรือเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ รายการและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือ

กจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัอย่างเหมาะสมตามที่ ก าหนดไว้ในแม่บทดังกล่าว 

 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 

2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วธิีปฎิบัติของผู้สอบบญัชีในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้” 

3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน” 
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4. แม้ว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องจะมีข้อก าหนดเกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้อง

กันเพียงเลก็น้อยหรือไม่มีข้อก าหนดเลย ผู้สอบบัญชียังคงต้องมีความเข้าใจอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับ

ความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน เพื่ อให้สามารถสรุปได้ว่างบการเงิน

ได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันเหล่านั้นเกี่ ยวกับ

เร่ืองดังต่อไปนี้หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1) 

(ก) การแสดงข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร (ตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร) หรือ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก2) 

(ข) การไม่ท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิด (ตามแม่บทการปฏบิัติตามกฎเกณฑ)์ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก3) 

5. นอกจากนี้  การท าความเข้าใจถึงความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันยัง

เกี่ ยวข้องกับการประเมินว่ามีปัจจัยเสี่ ยงที่ อาจท าให้เกิดการทุจริตหรือไม่ ตามที่ ก าหนดไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2404 เนื่ องจากการทุจริตอาจเกดิได้ง่ายขึ้นโดยผ่านบุคคลหรือกิจการ

ที่ เกี่ ยวข้องกนั 

6. จากข้อจ ากัดที่ มีอยู่แล้วตามลักษณะงานสอบบัญชี ท าให้มีความเสี่ ยงที่ หลีกเล่ียงไม่ได้ที่ การแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญบางประการในงบการเงินอาจไม่ถูกตรวจพบ แม้ว่า 

การสอบบัญชีนั้นจะได้มีการวางแผนและปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ตามที่ ก าหนดในมาตรฐาน 

การสอบบัญชีแล้วกต็าม5 ผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นจากข้อจ ากัดในการตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของผู้ สอบบัญชีจะสูงขึ้ นส าหรับเร่ืองของบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ ยวข้องกนัด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้  

• ผู้บริหารอาจไม่ตระหนักถึงการมีอยู่ของความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ ยวข้องกันทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าแม่บทการรายงานทางการเงินไม่ได้มีข้อก าหนด

เกี่ ยวกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

• ความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันอาจแสดงถึงโอกาสที่ มากขึ้นที่ ผู้บริหารจะ

สมรู้ ร่วมคิด ปกปิด หรือฉ้อฉล 

7. การวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2006 นั้นมีความส าคัญมากในกรณีนี้ เนื่ องจาก

มีความเป็นไปได้ที่ ความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันจะไม่ได้ถูกเปิดเผย 

ข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ จะช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุและประเมินความเสี่ ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับ

บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน และการออกแบบวิธีการตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่

ได้ประเมินไว้ 

 
4
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่  25 

5
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน 

การสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  ก53-ก54 
6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  15  
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วนัถือปฏิบติั 

8. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชี  

ที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถุประสงค ์

9. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ 

(ก) เพื่ อท าความเข้าใจเกี่ ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน  

อย่างเพียงพอ ไม่ว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องจะมีข้อก าหนดไว้หรือไม่กต็าม

เพื่ อให้ผู้สอบบัญชีสามารถ 

(1) ระบุปัจจัยเสี่ ยงที่ จะเกิดการทุจริต จากความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการ

ที่ เกี่ ยวข้องกัน (ถ้ามี) ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญอนัเนื่ องมาจากการทุจริต  

(2) สรุปผลจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ ว่างบการเงินกรณีที่ ได้รับผลกระทบจาก

ความสมัพันธแ์ละรายการดังกล่าวนั้น 

ก. แสดงข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควรหรือไม่ (ตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้อง

ตามที่ ควร) หรือ  

ข. ไม่ท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิดหรือไม่ (ตามแม่บทการปฏบิัติตามกฎเกณฑ์)  

(ข) เพื่ อให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอว่าความสัมพันธแ์ละรายการกบั

บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันได้ถูกระบุ บันทึกบัญชี และเปิดเผยในงบการเงินอย่าง

เหมาะสมตามที่ ก าหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ ในกรณีที่ แม่บท

การรายงานทางการเงินดังกล่าวมีข้อก าหนดเกี่ ยวกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั  

ค าจ ากดัความ 

10. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) รายการที่ เป็นไปตามปกติธุรกิจ คือ รายการที่ มีเง่ือนไขทางการค้าระหว่างผู้ซื้ อและผู้ขายที่  

ไม่มีความเกี่ ยวข้องกันแต่สมัครใจซื้อขายกัน และซื้อขายอย่างเป็นอิสระต่อกันเพื่ อให้ตนเอง

ได้ผลประโยชน์ที่ ดีที่ สดุ 

(ข) บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ มีลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่ ง

ดังต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก4-ก7) 

(1) เป็นบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันตามนิยามที่ ก าหนดไว้ในแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง หรือ 

(2) กรณีที่ แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องมีข้อก าหนดเกี่ ยวกบับุคคลหรือกจิการ

ที่ เกี่ ยวข้องกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีข้อก าหนดเลย บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน

หมายถึง 
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ก. บุคคลหรือกิจการอื่ นที่ มีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ

กจิการผู้เสนอรายงาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมผ่านคนกลางตั้งแต่หนึ่ งรายขึ้นไป 

ข. กิจการอื่ นที่ กิจการผู้ เสนอรายงานมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็น

สาระส าคัญ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมผ่านคนกลางตั้งแต่หนึ่ งรายขึ้นไป หรือ 

ค. กจิการอื่ นที่ อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบักจิการผู้เสนอรายงานผ่านทาง 

1. ผู้ถือหุ้นที่ มีอ านาจควบคุมรายเดียวกนั 

2. ผู้เป็นเจ้าของทั้งสองกจิการเป็นบุคคลในครอบครัวที่ ใกล้ชิดกนั หรือ 

3. ผู้บริหารที่ ส าคัญร่วมกนั 

อย่างไรกต็าม กิจการทั้งหลายที่ อยู่ภายใต้อ านาจควบคุมของรัฐเ ช่นเดียวกัน (ไม่ว่า 

ในระดับประเทศ หรือท้องถิ่ น) ไม่ถือว่ามีความเกี่ ยวข้องกัน ถ้ากิจการเหล่านั้นไม่มี

รายการค้าหรือการแบ่งปันทรัพยากรที่ มีนัยส าคัญระหว่างกนั 

ขอ้ก าหนด  

วิธีการประเมินความเสีย่งและกิจกรรมที่เกีย่วขอ้ง 

11. จากวิธีการประเมินความเสี่ ยงและกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องที่ กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 

(ปรับปรุง) และ รหัส 240 ซึ่ งก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องกระท าในระหว่างการตรวจสอบ7 ผู้สอบบัญชี

จะต้องปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบและกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  12-17 เพื่ อให้ได้

ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องในการระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่

เกี่ ยวข้องกบัความสัมพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก8) 

การท าความเขา้ใจความสมัพนัธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัของกิจการ 

12. การหารือร่วมกนัระหว่างกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

315 (ปรับปรุง) และรหัส 2408 ต้องรวมถึงการพิจารณาผลกระทบต่องบการเงินที่ อาจเกิดขึ้นจาก

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญอันเนื่ องมาจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดโดยมีสาเหตุ

จากความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก9-ก10) 

13. ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามผู้บริหารเกี่ ยวกบั 

(ก) การระบุบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน รวมทั้งการเปล่ียนแปลงจากงวดบัญชีก่อน (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก11-ก14) 

(ข) ลักษณะของความสมัพันธร์ะหว่างกจิการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัเหล่านี้   

(ค) กิจการท ารายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันเหล่านี้ ในระหว่างงวดบัญชีหรือไม่  

ถ้าได้ท าประเภทและวัตถุประสงค์ของรายการนั้นคืออะไร 

 
7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  5 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่  17 

8
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  10 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่  16 
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14. ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามผู้บริหารและบุคคลอื่ นในกิจการ และใช้วิธีประเมินความเสี่ ยงวิธีอื่ นตาม

สมควร เพื่ อท าความเข้าใจเกี่ ยวกบัการควบคุมที่ ผู้บริหารก าหนดไว้ (ถ้ามี) ในการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก15-ก20) 

(ก) ระบุ บันทกึบัญชี และเปิดเผยความสัมพันธ์และรายการระหว่างกิจการกับบุคคลหรือกิจการ 

ที่ เกี่ ยวข้องกนัตามที่ ก าหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

(ข) มอบอ านาจและอนุมัติรายการและข้อตกลงที่ มีนัยส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน 

และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก21) 

(ค) มอบอ านาจและอนุมัติรายการและข้อตกลงที่ มีนัยส าคัญที่ ไม่เป็นไปตามปกติธุรกจิ 

ความระมดัระวงัขอ้มูลทีเ่กีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัในการสอบทานบนัทึกหรือเอกสารต่าง ๆ 

15. ในระหว่างการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องมีความระมัดระวังอยู่เสมอในการตรวจสอบบันทึกหรือ

เอกสารเกี่ ยวกับข้อตกลงหรือข้อมูลอื่ น ๆ ที่ อาจแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของความสัมพันธ์หรือ

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ ผู้บริหารไม่ได้ระบุหรือเปิดเผยให้ผู้สอบบัญชีทราบมา

ก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก22-ก23) 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผู้ สอบบัญชีต้องตรวจสอบเอกสารต่อไปนี้  เพื่ อหาข้อบ่งชี้ ถึงการมีอยู่ของ 

ความสัมพันธ์หรือรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ ผู้บริหารไม่ได้ระบุหรือเปิดเผยให้

ผู้สอบบัญชีทราบมาก่อน  

(ก) หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารและจดหมายยืนยันจากทนายความ ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ งของ

วิธกีารตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 

(ข) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล  

(ค) บันทึกหรือเอกสารต่าง ๆ ที่ ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าเป็นสิ่ งจ าเป็นส าหรับสถานการณ์ของ

กจิการ 

16. ถ้าผู้ สอบบัญชีพบรายการที่ มีนัยส าคัญที่ ไม่เป็นไปตามปกติทางธุรกิจของกิจการในระหว่าง 

การตรวจสอบตามวิธีการที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  15 หรือจากวิธีการตรวจสอบอื่ น ผู้สอบบัญชีต้อง

สอบถามผู้บริหารเกี่ ยวกบั (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก24-ก25) 

(ก) ลักษณะของรายการดังกล่าว และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก26) 

(ข) มีบุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัเกี่ ยวข้องด้วยหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก27) 

การแบ่งปันขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัในกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ 

17. ผู้สอบบัญชีต้องแบ่งปันข้อมูลที่ ได้รับเกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันกับสมาชิกอื่ น  ๆ  

ในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก28) 
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การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่เกี่ยวขอ้ง

กบัความสมัพนัธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกีย่วขอ้งกนั 

18. เพื่ อปฏบิัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ในการระบุและประเมิน

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 9 ผู้สอบบัญชีต้องระบุและ

ประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวกับความสัมพันธ์

และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน และต้องพิจารณาว่าความเสี่ ยงดังกล่าวเป็น 

ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญหรือไม่ โดยในการพิจารณาดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องถือว่ารายการกับบุคคล

หรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ มีนัยส าคัญที่ ไม่เป็นไปตามปกติทางธุรกิจของกิจการที่ ระบุได้นั้นเป็น 

ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ 

19. ถ้าผู้สอบบัญชีพบปัจจัยเสี่ ยงที่ จะเกิดการทุจริต (รวมถึงสถานการณ์ที่ เกี่ ยวกับการมีอยู่ของบุคคล

หรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ มีอ านาจครอบง ากิจการ) ในระหว่างการปฏิบัติตามวิธีประเมิน 

ความเสี่ ยงและกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องที่ เกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน  ผู้สอบบัญชีต้อง

พิจารณาข้อมูลดังกล่าวในขณะที่ ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญอันเนื่ องมาจากการทุจริตตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 240 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก6 และ ก29-ก30) 

การตอบสนองต่อความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่เกี่ยวขอ้งกบั

ความสมัพนัธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกีย่วขอ้งกนั 

20. ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ที่ ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีตอบสนองต่อ 

ความเสี่ ยงที่ ประเมินได้10 ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและตรวจสอบเพิ่ มเติมเพื่ อให้ได้หลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อันเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน  

วิธกีารตรวจสอบดังกล่าวรวมถึงข้อก าหนดในย่อหน้าที่  21-24 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก31-ก34) 

การระบุบุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั หรือรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีมี่นยัส าคัญทีย่งั

ไม่เคยไดร้บัการระบุหรือเปิดเผยมาก่อน 

21. ถ้าผู้สอบบัญชีพบว่ามีข้อตกลงหรือข้อมูลที่ แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของความสัมพันธ์หรือรายการ

กับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ ผู้บริหารไม่เคยระบุหรือเปิดเผยต่อผู้ สอบบัญชีมาก่อน  

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าวยืนยันถึงการมีอยู่ของความสัมพันธ์หรือรายการกับ

บุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัหรือไม่ 

22. ถ้าผู้สอบบัญชีพบว่ามีบุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัหรือมีรายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้อง

กนัที่ มีนัยส าคัญ ซึ่ งผู้บริหารไม่เคยระบุหรือเปิดเผยต่อผู้สอบบัญชีมาก่อน ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) แจ้งให้สมาชิกอื่ นในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบรับทราบทนัท ี(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก35) 

 
9
    มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  25 

10
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  5-6 
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(ข) กรณีที่ แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องมีข้อก าหนดเกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ ยวข้องกนั 

(1) ขอให้ผู้บริหารของกิจการระบุรายการทั้งหมดที่ มีกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน

รายใหม่ที่ ระบุได้ เพื่ อให้ผู้สอบบัญชีใช้ในการประเมินต่อไป  

(2) สอบถามผู้บริหารว่าเหตุใดการควบคุมของกิจการเกี่ ยวกับความสัมพันธ์และรายการ

กับบุคคลหรือกิจการเกี่ ยวข้องกัน จึงบกพร่องท าให้ไม่สามารถระบุหรือเปิดเผย

ความสมัพันธห์รือรายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนันั้นได้ 

(ค) ใช้วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระที่ เหมาะสมกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ ระบุได้ใหม่ 

หรือรายการที่ มีนัยส าคัญกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนันั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก36) 

(ง) พิจารณาอีกคร้ังถึงความเสี่ ยงต่อบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันอื่ น หรือรายการกับบุคคล

หรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ มีนัยส าคัญอื่ นที่ อาจมีอยู่ โดยผู้บริหารไม่เคยระบุหรือเปิดเผยต่อ

ผู้สอบบัญชีมาก่อน และใช้วิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติมตามที่ จ าเป็น  

(จ)   ถ้าการไม่เปิดเผยของผู้บริหารมีลักษณะเป็นการจงใจ (ซึ่ งบ่งชี้ ถึงความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญอันเนื่ องมาจากการทุจริต) ผู้สอบบัญชีควร

ประเมินผลกระทบต่อการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก37) 

รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีมี่นยัส าคัญทีร่ะบุได ้ซึง่ไม่เป็นตามปกติธุรกิจของกิจการ 

23. ส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกนัที่ มีนัยส าคัญที่ ระบุได้ ซึ่ งไม่เป็นตามปกติทางธุรกิจ

ของกจิการ ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) ตรวจสอบสญัญาหรือข้อตกลงที่ เกี่ ยวข้อง (ถ้ามี) และประเมินว่า 

(1) เหตุผลทางธุรกิจของรายการ (หรือการขาดเหตุผลทางธุรกิจ) แสดงให้เห็นว่าการท า

รายการดังกล่าวเกี่ ยวข้องกับการทุจริตในการจัดท ารายงานทางการเงินหรือปกปิด  

การใช้สนิทรัพย์อย่างไม่เหมาะสมหรือไม่11 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก38-ก39) 

(2) เง่ือนไขทางการค้าของรายการนั้นสอดคล้องกบัค าอธบิายของผู้บริหารหรือไม่ 

(3) รายการดังกล่าวได้ถูกบันทกึบัญชีและเปิดเผยในงบการเงินอย่างเหมาะสม และเป็นไป

ตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่  

(ข) ท าให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ แสดงว่ารายการดังกล่าวมีการมอบอ านาจและได้รับ

การอนุมัติอย่างเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก40-ก41) 

ส่ิงที่ผูบ้ริหารไดใ้ห้การรับรองไวเ้กี ่ยวกับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี ่ยวขอ้งกันว่าเป็นรายการ  

ทีมี่เงือ่นไขเช่นเดียวกบัรายการทีเ่กิดขึ้นตามปกติธุรกิจ 

24. เมื่ อผู้บริหารได้ให้การรับรองงบการเงินในส่วนของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันว่า

เป็นรายการที่ มีเง่ือนไขเช่นเดียวกับรายการที่ เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ ผู้สอบบัญชีต้องได้รับหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอในเรื่ องที่ ให้ค ารับรองดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก42-ก45) 

 
11

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่  32 (ค) 
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การประเมินวิธีบนัทึกบญัชีและการเปิดเผยความสมัพนัธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกีย่วขอ้ง

กนัที่ระบุได ้

25. ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินตามข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)12 

ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่า (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก46) 

(ก) การบันทึกบัญชีและเปิดเผยความสัมพันธ์หรือรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน  

ในงบการเงิน เป็นไปอย่างเหมาะสมตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก47) และ 

(ข) ผลกระทบของความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

(1) ท าให้งบการเงินไม่ได้แสดงข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควรหรือไม่ (ตามแม่บทการน าเสนอ

ข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร) หรือ 

(2) ท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิดหรือไม่ (ตามแม่บทการปฏบิัติตามกฎเกณฑ)์ 

หนงัสือรบัรอง 

26. ถ้าแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องมีข้อก าหนดเกี่ ยวกับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ ยวข้องกัน ผู้สอบบัญชีต้องได้รับหนังสือรับรองจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลของ

กจิการ (หากเหมาะสม) โดยระบุว่า (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก48-ก49) 

(ก) กิจการได้เปิดเผยต่อผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ ระบุได้ และ

ความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัทั้งหมดที่ ทราบแล้ว และ 

(ข) กิจการได้บันทึกบัญชีและเปิดเผยความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้อง

กนัในงบการเงินอย่างเหมาะสมตามที่ ก าหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินแล้ว 

การสือ่สารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแล 

27. ยกเว้นในกรณีที่ ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลของกิจการทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการอยู่

แล้ว13 ผู้สอบบัญชีต้องสื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลเกี่ ยวกับเหตุการณ์ส าคัญที่ พบใน

ระหว่างการตรวจสอบซึ่ งเกี่ ยวข้องกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก50) 

เอกสารหลกัฐาน 

28. ผู้สอบบัญชีต้องบันทกึรายชื่ อและลักษณะของความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันไว้

ในกระดาษท าการของผู้สอบบัญชีด้วย14   

 

 

 
12

   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที่  10-15 
13

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 “การสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล” ย่อหน้าที่  13 
14

   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่  8-11 และย่อหน้าที่  ก6 
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การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

แม่บทการรายงานทางการเงินที่มีขอ้ก าหนดขัน้ต ่าเกี ่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี ่ยวขอ้งกัน (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  4) 

ก1. แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องที่ มีข้อก าหนดขั้นต า่เกี่ ยวกบับุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน 

ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่าบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันไว้ แต่ค าจ ากัดความดังกล่าวมีขอบเขต

ที่ แคบกว่าค าจ ากัดความที่ ให้ไว้ในย่อหน้าที่  10(ข)(2) ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ อย่าง 

มีนัยส าคัญ ดังนั้น ข้อก าหนดในแม่บทดังกล่าวเกี่ ยวกับการเปิดเผยความสัมพันธ์และรายการกับ

บุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั จะน ามาถือปฏบิัติกบัความสัมพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกิจการ

ที่ เกี่ ยวข้องกนัได้น้อยกว่ามาก 

แม่บทการน าเสนอขอ้มูลทีถ่กูตอ้งตามทีค่วร (อ้างถึงย่อหน้าที่  4(ก)) 

ก2. ส าหรับแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร15 ความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือ

กิจการที่ เกี่ ยวข้องกันอาจท าให้งบการเงินไม่ได้แสดงข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร เช่น ในกรณีที่

ข้อเทจ็จริงทางเศรษฐกิจของความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันดังกล่าว

ไม่ได้แสดงอย่างเหมาะสมในงบการเงิน ตัวอย่างของการแสดงข้อมูลในงบการเงินที่ อาจไม่ถูกต้อง

ตามที่ ควร เช่น ถ้ากิจการบันทึกรายการขายสินทรัพย์ของกิจการให้กับผู้ถือหุ้นที่ มีอ านาจควบคุม 

ในราคาที่ สูงหรือต ่ากว่ามูลค่าตลาด รวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุนของกิจการ แม้ว่ารายการดังกล่าว

อาจถือเป็นการลงทุนเพิ่ มหรือการคืนทุน หรือการจ่ายเงินปันผล 

แม่บทการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์(อ้างถึงย่อหน้าที่  4(ข)) 

ก3. ส าหรับแม่บทการปฏบิัติตามกฏเกณฑ ์ความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกัน

จะท าให้ผู้ ใช้งบการเงินเข้าใจผิดตามที่ กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) 

หรือไม่นั้น ขึ้ นอยู่กับสถานการณ์ที่ เฉพาะเจาะจงของงานตรวจสอบ เช่น ถึงแม้ว่าการไม่เปิดเผย

ความสัมพันธ์และรายการกบับุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันในงบการเงินจะเป็นไปตามแม่บทและ

กฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง งบการเงินดังกล่าวอาจสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้ใช้งบการเงิน

ได้ หากกิจการมีรายได้ส่วนใหญ่จากรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน และข้อเทจ็จริง

ดังกล่าวไม่ได้ถูกเปิดเผย อย่างไรกต็าม เป็นการยากที่ ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาว่างบการเงินที่ ได้จัดท า

และเปิดเผยตามแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แล้วจะท าให้ผู้ ใช้งบการเงินเข้าใจผิด หากผู้สอบ

บัญชีพิจารณาตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 21016 แล้วว่าแม่บทดังกล่าวสามารถยอมรับได้17  

 
15  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  13(ก) ให้ความหมายของแม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควรและแม่บทการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ ์
16
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  6(ก) 

17
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  ก12 
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ค าจ ากดัความของบุคคลหรือกิจการที่เกีย่วขอ้งกนั (อ้างถึงย่อหน้าที่  10(ข)) 

ก4. แม่บทการรายงานทางการเงินจ านวนมากกล่าวถึงหลักการของการควบคุมและการมีอิทธิพลอย่างมี

นัยส าคัญ ถึงแม้ว่าจะกล่าวถึงหลักการเหล่านี้ โดยใช้ค าศัพทท์ี่ แตกต่างกนัแต่อธบิายโดยทั่วไปได้ดังนี้  

(ก) การควบคุม หมายถึง อ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกจิการ 

เพื่ อให้ได้มาซึ่ งผลประโยชน์จากกจิกรรมนั้น ๆ  

(ข) อทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญ (ซึ่ งอาจเกดิขึ้นผ่านทางการถือหุ้น ตามข้อก าหนดของกฎหมายหรือ

ข้อตกลง) หมายถึง อ านาจในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ ยวกับนโยบายทางการเงินและ

การด าเนินงานของกจิการ แต่ไม่ได้ควบคุมนโยบายดังกล่าว 

ก5. การมีอยู่ของความสมัพันธต่์อไปนี้  อาจแสดงให้เหน็ถึงการควบคุมหรืออทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญ 

(ก) การถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือการมีผลประโยชน์ทางการเงินอื่ นในกจิการ 

(ข) การถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือการมีผลประโยชน์ทางการเงินของกจิการในกิจการอื่ น ๆ 

(ค) การเป็นส่วนหนึ่ งของผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลหรือผู้บริหารส าคัญ (เช่น เป็นผู้บริหารที่ มี

อ านาจและความรับผิดชอบในการวางแผน จัดการและควบคุมกจิกรรมต่าง ๆ ของกจิการ) 

(ง) เป็นบุคคลในครอบครัวที่ ใกล้ชิดกบับุคคลในข้อ (ค) ข้างต้น 

(จ) มีความสมัพันธท์างธุรกจิที่ มีนัยส าคัญกบับุคคลในข้อ (ค) ข้างต้น 

บุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีมี่อ านาจครอบง า 

ก6. บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ สามารถใช้การควบคุมหรืออิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญอาจอยู่ใน

ฐานะที่ สามารถใช้อ านาจครอบง ากิจการหรือผู้บริหารของกิจการได้ ซึ่ งพฤติการณ์ดังกล่าว ควร

น ามาพิจารณาเมื่ อมีการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

อนัเนื่ องมาจากการทุจริต ที่ ได้อธบิายเพิ่ มเติมไว้ในย่อหน้าที่  ก29-ก30 

กิจการทีจ่ดัตัง้ขึ้นเพือ่วตัถปุระสงค์เฉพาะทีเ่ป็นกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ก7. ในบางสถานการณ์ กจิการที่ จัดตั้งขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ18 อาจเป็นกจิการที่ เกี่ ยวข้องกันของกิจการ 

เนื่ องจากโดยเนื้อหาแล้วกจิการอาจสามารถควบคุมกิจการที่ จัดตั้งขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะดังกล่าวได้  

ถึงแม้ว่ากจิการจะถือหุ้นเพียงเลก็น้อยหรือไม่ได้ถือหุ้นในกิจการที่ จัดตั้งขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะนั้น 

วิธีการประเมินความเสีย่งและกิจกรรมที่เกีย่วขอ้ง 

ความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่เกีย่วขอ้งกับความสัมพันธ์และ

รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (อ้างถึงย่อหน้าที่  11) 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่ายงานภาครัฐ 

ก8. ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคล

หรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน อาจได้รับผลกระทบจากข้อก าหนดเกี่ ยวกับการตรวจสอบ หรือจากภาระ

 
18

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  ก34-ก35 ให้แนวทางเกี่ ยวกบัลักษณะของกจิการที่ จัดตั้งขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
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ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ งเกดิจากข้อกฎหมาย ข้อบังคับหรือจากหน่วยงานอื่ น ดังนั้น ความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ อาจไม่จ ากัดแต่เพียงการระบุถึงความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ ยวข้องกัน แต่อาจรวมถึงความรับผิดชอบที่ มากขึ้นในการระบุถึงความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ และหน่วยงานอื่ นที่ ควบคุมหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ งมีข้อก าหนดเฉพาะเกี่ ยวกับ 

การท าธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน นอกจากนั้น ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐอาจ

ต้องค านึงถึงข้อก าหนดในการรายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐ เกี่ ยวกับความสัมพันธ์และ

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ อาจแตกต่างจากข้อก าหนดในเร่ืองดังกล่าวส าหรับ

ภาคเอกชน 

การท าความเขา้ใจเกีย่วกบัความสมัพนัธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

การหารือในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  12) 

ก9. เร่ืองที่ อาจกล่าวถึงในการหารือในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ รวมถึง 

• ลักษณะและขอบเขตของความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน (เช่น 

การใช้ข้อมูลที่ ผู้สอบบัญชีบันทึกไว้เกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ ระบุได้และ

ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันหลังการตรวจสอบแต่ละคร้ัง) 

• การเน้นถึงความส าคัญของการรักษาไว้ซึ่ งการใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเย่ียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ เกี่ ยวกบัโอกาสที่ จะเกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกบัความสัมพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

• สถานการณ์หรือเง่ือนไขของกิจการที่ อาจแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของความสัมพันธ์และ

รายการกับบุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกัน ที่ ผู้บริหารไม่เคยระบุหรือเปิดเผยต่อผู้สอบบัญชี

มาก่อน (เช่น โครงสร้างองค์กรที่ ซับซ้อน การใช้กิจการที่ จัดตั้งขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

ในการบันทกึรายการนอกงบดุล หรือระบบสารสนเทศที่ ไม่เพียงพอ) 

• บันทกึหรือเอกสารที่ อาจแสดงถึงการมีอยู่ของความสัมพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกิจการ

ที่ เกี่ ยวข้องกนั 

• การให้ความส าคัญของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลต่อการระบุ การบันทกึบัญชีที่

เหมาะสม และการเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้อง

กัน (ถ้าแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องมีข้อก าหนดเกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ ยวข้องกนั) และความเสี่ ยงที่ ผู้บริหารจะไม่ปฏบิัติตามการควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง 

ก10. นอกจากนี้  การหารือเกี่ ยวกับการทุจริตอาจรวมถึงข้อพิจารณาเป็นพิเศษเกี่ ยวกับการที่ บุคคลหรือ

กจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัอาจมีส่วนเกี่ ยวข้องกบัการทุจริตได้อย่างไร เช่น 

• กจิการที่ จัดตั้งขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะที่ ควบคุมโดยผู้บริหาร อาจถูกใช้เพื่ อการบริหารก าไร

ได้อย่างไร 

• รายการค้าระหว่างกิจการและหุ้นส่วนทางธุรกิจของผู้บริหารส าคัญของกิจการ อาจถูกท าขึ้น

เพื่ อสนับสนุนให้เกดิการใช้สนิทรัพย์ของกจิการในทางมิชอบได้อย่างไร 
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การระบุบุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั (อ้างถึงย่อหน้าที่  13(ก)) 

ก11. ถ้าแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องมีข้อก าหนดเกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน 

ผู้บริหารน่าจะมีข้อมูลเกี่ ยวกับตัวตนของบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันอยู่แล้ว เนื่ องจากระบบ

สารสนเทศของกิจการต้องมีการบันทึก ประมวลผล และสรุปเกี่ ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับ

บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน เพื่ อที่ กิจการจะสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดของแม่บทการรายงาน

ทางการเงินในการบันทึกบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลได้ ดังนั้น ผู้บริหารควรต้องมีรายชื่ อของบุคคล

หรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันและข้อมูลที่ เปลี่ ยนแปลงจากงวดบัญชีก่อนทั้งหมด ส าหรับงานสอบบัญชี

กจิการที่ เป็นลูกค้ารายเดิม การสอบถามจะช่วยในการเปรียบเทยีบข้อมูลที่ ได้รับจากผู้บริหารกับข้อมูล

ที่ ผู้สอบบัญชีบันทกึไว้เกี่ ยวกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกันในการตรวจสอบบัญชีงวดก่อน 

ก12. อย่างไรกต็าม ถ้าแม่บทการรายงานทางการเงินไม่มีข้อก าหนดเกี่ ยวกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกัน 

กิจการอาจไม่มีระบบสารสนเทศส าหรับเร่ืองดังกล่าว ในสถานการณ์เช่นนี้  อาจเป็นไปได้ที่ ผู้บริหารจะ

ไม่ตระหนักถึงการมีอยู่ของบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันทั้งหมด ถึงกระนั้น ผู้สอบบัญชียังคงต้อง

ปฏบิัติตามข้อก าหนดในการสอบถามข้อมูล ตามที่ ระบุในย่อหน้าที่  13 เนื่ องจากผู้บริหารอาจตระหนัก

ถึงบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันตามความหมายที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

อย่างไรกต็าม ในกรณีดังกล่าวค าถามของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการระบุถึงบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้อง

กันของกิจการ ถือเป็นส่วนหนึ่ งของวิธีการประเมินความเสี่ ยงและกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องของผู้สอบบัญชี

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) เพื่ อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลเกี่ ยวกับ 

• ผู้เป็นเจ้าของกจิการและโครงสร้างการจัดการ 

• ประเภทของเงินลงทุนที่ กจิการก าลังลงทุนในปัจจุบันและวางแผนจะลงทุน และ 

• การจัดโครงสร้างขององค์กร และการจัดหาเงินทุน 

ส าหรับกรณีที่ มีความสัมพันธ์ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ผู้บริหารมักจะตระหนักถึงความสัมพันธ์

ดังกล่าวหากความสัมพันธ์นั้นมีนัยส าคัญทางเศรษฐกิจต่อกิจการ การสอบถามของผู้สอบบัญชีจะ 

มีประสทิธภิาพมากขึ้นถ้าเน้นว่าบุคคลหรือกจิการที่ กิจการมีรายการค้าที่ มีนัยส าคัญด้วย หรือมีการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัอย่างมีนัยส าคัญ เป็นบุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัหรือไม่ 

ก13. ในเร่ืองเกี่ ยวกับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 ก าหนดให้ผู้ปฏบิัติงาน

ตรวจสอบของกลุ่มกิจการให้รายชื่ อบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ ได้รับจากผู้บริหารของ 

กลุ่มกิจการ หรือที่ ตนทราบเพิ่ มเติมแก่ผู้สอบบัญชีของแต่ละกิจการในกลุ่ม19 ถ้ากิจการที่ ตรวจสอบ

เป็นส่วนหนึ่ งของกลุ่ม ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ มีประโยชน์ต่อผู้สอบบัญชีในการสอบถาม

ผู้บริหารเกี่ ยวกบัการระบุบุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัของกจิการนั้น 

ก14. ผู้สอบบัญชีอาจได้รับข้อมูลบางอย่างเกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันจากการสอบถาม

ผู้บริหารในระหว่างขั้นตอนการรับงานสอบบัญชีครั้งแรกหรือการรับงานสอบบัญชีในปีถัดไป 

 
19

   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่ น”  

ย่อหน้าที่  40(จ) 
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การควบคุมเกี่ ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันของกิจการ (อ้างถึง  

ย่อหน้าที่  14) 

ก15. บุคคลอื่ นในกจิการ อาจทราบเกี่ ยวกบัความสัมพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน 

และการควบคุมเกี่ ยวกบัความสมัพันธ์และรายการดังกล่าวของกิจการ บุคคลเหล่านี้ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ ง

ของฝ่ายบริหาร อาจรวมถึง 

• ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล 

• พนักงานซึ่ งเป็นผู้สร้าง ประมวลผล หรือบันทกึรายการที่ มีนัยส าคัญและไม่เป็นไปตามปกติ

ธุรกจิ รวมถึงผู้ที่ เป็นผู้ควบคุมดูแลการท างานของพนักงานดังกล่าว 

• ผู้ตรวจสอบภายใน 

• ฝ่ายกฎหมายของกจิการ  

• ผู้ดูแลเร่ืองจริยธรรมของกจิการหรือบุคคลที่ เทยีบเท่า 

ก16. การสอบบัญชีกระท าบนหลักการที่ ว่าผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล ทราบและเข้าใจว่า

ตนเองมีความรับผิดชอบต่อการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ ยวข้อง รวมถึงการแสดงข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร และการจัดให้มีการควบคุมภายในที่ จ าเป็น 

เพื่ อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ  

อันเนื่ องมาจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด20 ดังนั้น ถ้าแม่บทการรายงานทางการเงินมีข้อก าหนด

เกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน ผู้บริหารโดยการก ากบัดูแลของผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล 

ต้องออกแบบ น าไปปฏิบัติ และรักษาไว้ซึ่ งการควบคุมที่ เพียงพอส าหรับความสัมพันธ์และรายการ

กับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันในการจัดท างบการเงิน เพื่ อที่ รายการดังกล่าวจะได้ถูกระบุและ

บันทกึบัญชีอย่างเหมาะสม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลตามที่ ก าหนดไว้โดยแม่บทการรายงานทางการเงิน 

ส าหรับหน้าที่ ในการก ากับดูแลนั้น ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลต้องก ากับดูแลว่าผู้บริหารละเลย 

ความรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมดังกล่าวหรือไม่ หากแม่บทการรายงานทางการเงินไม่มี

ข้อก าหนดเกี่ ยวกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั โดยหน้าที่ แล้วผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลอาจขอ

ข้อมูลจากผู้บริหาร เพื่ อท าความเข้าใจลักษณะและเหตุผลทางธุรกิจของความสัมพันธ์และรายการ

กบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

ก17. เพื่ อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ในการท าความเข้าใจ

สภาพแวดล้อมการควบคุม21 ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาลักษณะของสภาพแวดล้อมการควบคุมที่

เกี่ ยวข้อง เพื่ อขจัดความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวกับ

ความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกนั เช่น 

• จริยธรรมภายในองค์กรได้ถูกสื่ อสารไปยังบุคลากรของกิจการและมีการบังคับใช้อย่าง

เหมาะสม ซึ่ งครอบคลุมถึงสถานการณ์ที่ กิจการอาจท ารายการที่ มีลักษณะเฉพาะกับบุคคลหรือ

กจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

 
20

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  ก4 

21
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  14 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 14 TSA 550 

• นโยบายและวิธีการในการเปิดเผยผลประโยชน์ที่ ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล

ได้รับจากรายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัอย่างทนัต่อเวลา 

• การมอบหมายความรับผิดชอบในกิจการในการระบุ บันทึก สรุป และเปิดเผยรายการกับ

บุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

• การเปิดเผยและการหารืออย่างทันต่อเวลาระหว่างผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล 

เกี่ ยวกับรายการกับบุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ มีนัยส าคัญ ซึ่ งไม่เป็นไปตามปกติธุรกจิ 

รวมทั้งรายการที่ ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลพยายามหาเหตุผลทางธุรกิจของรายการดังกล่าว 

(เช่น โดยการขอค าแนะน าจากที่ ปรึกษาทางวิชาชีพจากภายนอก) 

• แนวทางที่ ชัดเจนในการอนุมัติรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ เกิดหรือสงสัยว่า

จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น การอนุมัติโดยอนุกรรมการของผู้มีหน้าที่ ใน 

การก ากบัดูแลซ่ึงประกอบด้วยบุคคลที่ เป็นอสิระจากผู้บริหาร 

• การสอบทานรายการเป็นระยะโดยผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) 

• การมีบทบาทเชิงรุกของผู้บริหารในการแก้ไขประเด็นปัญหาเกี่ ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้อง เช่น การขอค าแนะน าจากผู้สอบบัญชีหรือที่ ปรึกษา

กฎหมายภายนอก 

• การมีนโยบายและวิธกีารแจ้งความผิดปกติในกจิการ 

ก18. การควบคุมความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันในบางกิจการอาจ  

ไม่เพียงพอหรือไม่มอียู่เลย ขึ้นอยู่กบัเหตุผลต่าง ๆ เช่น 

• การที่ ผู้บริหารให้ความส าคัญในระดับต ่าในการระบุและเปิดเผยความสัมพันธ์และรายการ 

กบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

• การขาดการก ากบัดูแลที่ เหมาะสมโดยผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล 

• การละเลยการควบคุมดังกล่าวโดยตั้งใจ เนื่ องจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการ

ที่ เกี่ ยวข้องกัน อาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ ผู้บริหารเห็นว่ามีความอ่อนไหว เช่น การมีรายการ

ที่ เกี่ ยวข้องกบับุคคลในครอบครัวของผู้บริหาร 

• การที่ ผู้ บริหารไม่มีความเข้าใจอย่างเพียงพอในข้อก าหนดเกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการ 

ที่ เกี่ ยวข้องกนัของแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

• การไม่มีข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

ในกรณีที่ การควบคุมดังกล่าวไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีการควบคุมนั้นอยู่เลย ผู้ สอบบัญชีอาจ 

ไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับความสัมพันธ์และรายการ

กบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั ซึ่ งในกรณีนี้  ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาผลกระทบต่อการตรวจสอบ

และความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)22 

 
22

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็แบบที่ เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 
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ก19. การทุจริตในการจัดท ารายงานทางการเงินมักจะเกี่ ยวข้องกับการที่ ผู้บริหารไม่ปฏิบัติตามการควบคุม 

ซึ่ งอาจดูเหมือนว่าการควบคุมนั้นท างานได้อย่างมีประสิทธิผล23 ความเสี่ ยงจากการที่ ผู้ บริหาร 

ไม่ปฏบิัติตามการควบคุมจะสูงขึ้น ถ้าผู้บริหารมีความสัมพันธ์โดยมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่าง

มีนัยส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่ เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ เนื่ องจากความสัมพันธ์นี้ อาจท าให้ผู้บริหารเห็น

ถึงสิ่ งจูงใจที่ ส าคัญและโอกาสที่ จะกระท าการทุจริต ตัวอย่างเช่น ผลประโยชน์ทางการเงินที่ ผู้บริหารจะ

ได้รับจากบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันอาจจูงใจให้ผู้ บริหารไม่ปฏิบัติตามการควบคุมโดย  

(ก) สั่งการให้กิจการท ารายการค้าที่ เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันเหล่านั้น แม้ว่า

กิจการของตนจะเสียประโยชน์ หรือ (ข) สมรู้ ร่วมคิดกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันหรือควบคุม

กจิกรรมของบุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกันดังกล่าว ตัวอย่างของการทุจริตที่ อาจเกิดขึ้น ได้แก่ 

• การสร้างเง่ือนไขปลอมในการท ารายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน เพื่ อบิดเบือน

เหตุผลทางธุรกจิในการท ารายการดังกล่าว 

• การสร้างรายการโอนสินทรัพย์โดยการทุจริตจากหรือไปยังผู้บริหารหรือบุคคลอื่ นในราคาที่

ต า่หรือสงูกว่าราคาตลาดอย่างมีนัยส าคัญ 

• การท ารายการค้าที่ ซับซ้อนกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน เช่น กิจการที่ จัดตั้งขึ้ นเพื่ อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่ งจัดโครงสร้างไว้เพื่ อบิดเบือนฐานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงาน

ของกจิการ 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก20. กจิกรรมการควบคุมของกจิการขนาดเลก็มักจะมีความเป็นทางการค่อนข้างน้อย และกจิการขนาดเลก็

อาจไม่มรีะบบ ซึ่ งถูกบันทกึไว้เพื่ อใช้จัดการความสัมพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้อง

กัน ผู้บริหารที่ เป็นเจ้าของกิจการอาจขจัดความเสี่ ยงบางประการที่ เกิดจากรายการกับบุคคลหรือ

กิจการที่ เกี่ ยวข้องกันหรือโอกาสที่ จะเพิ่ มความเสี่ ยงดังกล่าว โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเชิงรุก 

ในทุกด้านที่ ส าคัญของรายการดังกล่าว ส าหรับกิจการประเภทนี้  ผู้สอบบัญชีอาจท าความเข้าใจ

เกี่ ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันและการควบคุมที่ อาจมีอยู่  

โดยการสอบถามผู้บริหารร่วมกับการใช้วิธีการอื่ น เช่น การสังเกตการณ์การก ากับดูแลและกิจกรรม 

การสอบทานต่าง ๆ ของผู้บริหาร และการตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง 

การมอบอ านาจและการอนุมัติรายการและข้อตกลงที่ มีนัยส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  14(ข)) 

ก21. การมอบอ านาจเกี่ ยวข้องกับการที่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ มีอ านาจในระดับที่ เหมาะสม (อาจเป็น

ผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล หรือผู้ถือหุ้นของกิจการ) อนุญาตให้กิจการท ารายการค้า

บางอย่างตามเง่ือนไขที่ ก าหนดไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะใช้ดุลยพินิจหรือไม่กต็ามการอนุมัติเกี่ ยวข้องกับ

การที่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวยอมรับการท ารายการค้าของกิจการ เนื่ องจากรายการดังกล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขที่ กิจการได้รับมอบอ านาจไว้ ตัวอย่างของการควบคุมที่ กิจการอาจจัดให้มีในการ

มอบอ านาจและการอนุมัติรายการค้าและข้อตกลงที่ มีนัยส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน 

หรือรายการค้าและข้อตกลงที่ ไม่เป็นไปตามปกติธุรกจิ รวมถึง 

 
23
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่  32 และ ก4 
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• การควบคุมโดยการติดตามเพื่ อระบุรายการค้าและข้อตกลงดังกล่าวที่ จะต้องมีการมอบอ านาจ

หรือการอนุมัติ 

• การอนุมัติเง่ือนไขของรายการค้าและข้อตกลงโดยผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล หรือ  

ผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม 

การรกัษาไวซึ้ง่ความระมดัระวงัขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัในระหวา่งการสอบทานบนัทึก

หรือเอกสาร 

บันทกึหรือเอกสารที่ ผู้สอบบัญชีอาจตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  15) 

ก22. ในระหว่างการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจตรวจสอบบันทึกหรือเอกสารที่ อาจให้ข้อมูลเกี่ ย วกับ

ความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั เช่น 

• ค ายืนยันที่ ผู้สอบบัญชีได้รับตอบกลับจากบุคคลภายนอก (นอกเหนือจากค ายืนยันจาก

ธนาคารและทนายความของกจิการ) 

• แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของกจิการ 

• ข้อมูลที่ กจิการส่งให้กบัหน่วยงานของรัฐ 

• ทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่ งใช้ในการระบุผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

• การให้ค ายืนยันจากผู้ บริหารและผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล เกี่ ยวกับความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ 

• บันทกึเกี่ ยวกบัการลงทุนของกจิการและโครงการเงินบ านาญ 

• สญัญาและข้อตกลงกบัผู้บริหารส าคัญหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล 

• สญัญาและข้อตกลงที่ มีนัยส าคัญที่ ไม่เป็นไปตามปกติธุรกจิ 

• ใบแจ้งหนี้และจดหมายโต้ตอบจากที่ ปรึกษาของกจิการ 

• กรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ ท าโดยกจิการ 

• สญัญาที่ มีนัยส าคัญที่ มีการเจรจาต่อรองใหม่โดยกจิการในระหว่างงวดบัญชี 

• รายงานการตรวจสอบภายใน 

• เอกสารเกี่ ยวกบัการขอจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (เช่น หนังสอืชี้ชวน) 

ขอ้ตกลงทีอ่าจแสดงใหเ้ห็นถึงการมีอยู่ของความสมัพนัธ์หรือรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

ทีไ่ม่ไดถ้กูระบุหรือเปิดเผยมาก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที่  15) 

ก23. ข้อตกลงซึ่ งรวมทั้งสัญญาที่ เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการระหว่างกิจการและกิจการอื่ น ส าหรับ

วัตถุประสงค์ต่อไปนี้  

• เพื่ อสร้างความสมัพันธท์างธุรกจิผ่านช่องทางหรือโครงสร้างที่ เหมาะสม 

• เพื่ อท ารายการบางประเภทภายใต้เง่ือนไขเฉพาะ 

• เพื่ อให้บริการตามที่ ก าหนดหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน 
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ตัวอย่างของข้อตกลงที่ อาจแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของความสัมพันธ์หรือรายการกับบุคคลหรือ

กจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัซึ่ งผู้บริหารไม่เคยระบุหรือเปิดเผยให้ผู้สอบบัญชีทราบมาก่อน รวมถึง 

• การเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนที่ ไม่ได้จดทะเบียนร่วมกบักจิการอื่ น 

• ข้อตกลงในการให้บริการแก่กจิการอื่ นด้วยเง่ือนไขทางการค้าที่ ไม่เป็นไปตามปกติธุรกจิ 

• การค า้ประกนัหรือได้รับการค า้ประกนั 

การระบุรายการที่ มีนัยส าคัญที่ ไม่เป็นไปตามปกติธุรกจิ (อ้างถึงย่อหน้าที่  16) 

ก24. การได้รับข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับรายการที่ มีนัยส าคัญที่ ไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจของกิจการ ท าให้

ผู้ สอบบัญชีสามารถประเมินว่ามีปัจจัยเสี่ ยงที่ จะเกิดการทุจริตหรือไม่ และท าให้สามารถระบ ุ

ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ในกรณีแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องมีข้อก าหนดเกี่ ยวกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

ก25. ตัวอย่างรายการที่ ไม่เป็นไปตามปกติธุรกจิ อาจรวมถึง 

• รายการเกี่ ยวกบัส่วนทุนที่ ซับซ้อน เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการซื้อกจิการ 

• รายการที่ ท ากบักจิการในต่างประเทศที่ มีกฎหมายเกี่ ยวกบันิติบุคคลไม่เข้มงวด 

• การให้เช่าสินทรัพย์หรือให้บริการทางการบริหารโดยกิจการแก่กิจการอื่ น โดยไม่ ได้รับ

ค่าตอบแทน 

• รายการขายที่ มีการให้ส่วนลดหรือมีการรับคืนเป็นจ านวนมากผิดปกติ 

• รายการที่ มีข้อตกลงในลักษณะที่ ซับซ้อน เช่น การขายที่ มีภาระผูกพันในการซื้อกลับคืน 

• รายการภายใต้สญัญาที่ มีการเปลี่ ยนแปลงเง่ือนไขก่อนสญัญาหมดอายุ 

การท าความเข้าใจลักษณะของรายการที่ มีนัยส าคัญที่ ไม่เป็นไปตามปกติธุรกจิ (อ้างถึงย่อหน้าที่  16(ก)) 

ก26. การสอบถามเกี่ ยวกบัลักษณะของรายการที่ มีนัยส าคัญที่ ไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจของกิจการ รวมถึง

การท าความเข้าใจเหตุผลทางธุรกจิของรายการดังกล่าว และเงื่ อนไขของการท ารายการนั้น 

การสอบถามเพื่ อให้ทราบว่าบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันมีส่วนเกี่ ยวข้องหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  16(ข)) 

ก27. บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันอาจมีส่วนเกี่ ยวข้องกับรายการที่ มีนัยส าคัญที่ ไม่เป็นไปตามปกติธุรกจิ

ของกิจการ ไม่เพียงแต่โดยการมีอิทธิพลโดยตรงต่อรายการดังกล่าวผ่านการเป็นผู้ ร่วมท ารายการนั้น 

แต่อาจโดยการมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านคนกลาง ซึ่ งการมีอิทธิพลดังกล่าวอาจแสดงให้เห็นถึงการมี

ปัจจัยเสี่ ยงที่ จะเกิดการทุจริต 

การใชข้อ้มูลเกีย่วกับบุคคลหรือกิจการที่เกี ่ยวขอ้งกันร่วมกันในกลุ่มผูป้ฏิบัติงานตรวจสอบ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  17) 

ก28. ข้อมูลที่ ส าคัญเกี่ ยวกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัที่ สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบอาจใช้

ร่วมกนัได้ เช่น 

• การระบุบุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

• ลักษณะของความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 
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• ความสมัพันธ์หรือรายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ มีนัยส าคัญหรือมีความซับซ้อน

ซึ่ งอาจต้องพิจารณาเป็นพิเศษในการตรวจสอบ โดยเฉพาะรายการที่ ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่  

ในการก ากบัดูแลมีส่วนเกี่ ยวข้องในทางการเงิน 

การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่เกี่ยวขอ้ง

กบัความสมัพนัธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกีย่วขอ้งกนั 

ปัจจยัเสีย่งทีจ่ะเกิดการทุจริตทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีมี่อ านาจครอบง า  (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  19) 

ก29. การที่ บุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งมีอ านาจครอบง าฝ่ายบริหารทั้งหมดโดยไม่มี  

การควบคุมที่ ทดแทนได้ ถือเป็นปัจจัยเสี่ ยงที่ จะเกิดการทุจริต24 ซึ่ งข้อบ่งชี้ ของการที่ บุคคลหรือ

กจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัมีอ านาจครอบง าฝ่ายบริหารทั้งหมดดังกล่าว รวมถึง 

• การที่ บุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกันดังกล่าวใช้สิทธิยับย้ังการตัดสนิใจทางธุรกจิที่ มีนัยส าคัญ

ของฝ่ายบริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล 

• การที่ บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติขั้นสุดท้ายในการท ารายการ 

ที่ มีนัยส าคัญต่าง ๆ 

• การที่ ผู้ บริหารและผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลไม่มีการอภิปราย (หรือมีการอภิปราย 

เพียงเลก็น้อย) เกี่ ยวกับข้อเสนอทางธุรกิจต่าง ๆ ที่ บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันดังกล่าว

เป็นผู้เสนอ 

• การที่ รายการที่ เกี่ ยวข้องกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัดังกล่าว (หรือสมาชิกในครอบครัว

ที่ ใกล้ชิดกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันดังกล่าว) มักไม่ได้รับการสอบทานหรืออนุมัติ

อย่างเป็นอสิระ 

อ านาจครอบง าอาจมีอยู่ในบางกรณีถ้าบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันเป็นผู้น าในการก่อตั้งกิจการ

และยังคงมีบทบาทต่อมาในการเป็นผู้น าในการบริหารกจิการ 

ก30. กรณีที่ มีปัจจัยเสี่ ยงอื่ น ๆ การมีบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ มีอ านาจครอบง าอาจแสดงให้เหน็

ถึงความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญอันเนื่ องมาจาก

การทุจริต ตัวอย่างเช่น 

• การเปล่ียนผู้บริหารอาวุโสหรือที่ ปรึกษาทางวิชาชีพในอัตราที่ สูงผิดปกติ อาจแสดงให้เห็นว่า 

มีวิธีการทางธุรกิจที่ ทุจริตหรือไม่มีจริยธรรม ที่ ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายของบุคคลหรือ

กจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

• การใช้คนกลางทางธุรกิจเพื่ อท ารายการที่ มีนัยส าคัญ ซ่ึงเป็นรายการที่ ไม่มีเหตุผลชัดเจน

ในทางธุรกิจ อาจแสดงให้ว่าบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันอาจมีผลประโยชน์จากรายการนั้น 

โดยผ่านการควบคุมคนกลางดังกล่าวเพื่ อกระท าการทุจริต 

 
24

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ภาคผนวก 1 
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• หลักฐานที่ แสดงให้เห็นว่าบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันมีส่วนร่วมอย่างเกินขอบเขต หรือ

ให้ความสนใจอย่างมากในการเลือกใช้นโยบายการบัญชี หรือการก าหนดประมาณการที่  

มีนัยส าคัญ อาจแสดงให้เหน็ถึงความเป็นไปได้ของการทุจริตในการจัดท ารายงานทางการเงิน 

การตอบสนองต่อความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่เกี่ยวขอ้งกบั

ความสมัพนัธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกีย่วขอ้งกนั (อ้างถึงย่อหน้าที่  20) 

ก31. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมที่ ผู้สอบบัญชีอาจเลือกใช้เพื่ อตอบสนอง

ต่อความเสี่ ยงที่ ประเมินได้จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับ

ความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั ขึ้นอยู่กบัลักษณะของความเสี่ ยงดังกล่าว 

และสถานการณ์ของกจิการนั้น25     

ก32. ตัวอย่างของวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระที่ ผู้สอบบัญชีอาจน ามาใช้เมื่ อผู้สอบบัญชีประเมินพบว่า  

มีความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญที่ ผู้บริหารจะไม่ได้บันทึกบัญชีหรือเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเกี่ ยวกับ

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันบางรายการตามที่ ก าหนดในแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง (ไม่ว่าจะเนื่ องจากการทุจริตหรือความผิดพลาด) รวมถึง 

• การขอค ายืนยันหรือปรึกษาหารือในบางประเดน็เกี่ ยวกับรายการดังกล่าวกับผู้ที่ เป็นคนกลาง 

เช่น ธนาคาร ส านักงานกฎหมาย ผู้ค ้าประกัน หรือนายหน้าตัวแทน ตามที่ เหมาะสมใน 

ทางปฏบิัติและไม่มีข้อห้ามในทางกฎหมาย ข้อบังคับหรือจริยธรรม 

• การขอค ายืนยันเกี่ ยวกบัวัตถุประสงค์ เง่ือนไขบางประการ หรือจ านวนเงินของรายการดังกล่าว

กับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันนั้น (วิธีการตรวจสอบนี้ อาจมีประสิทธิภาพน้อยหาก 

ผู้สอบบัญชีเห็นว่ากิจการมีแนวโน้มที่ จะใช้อิทธิพลต่อบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันนั้น  

ในการตอบการขอค ายืนยันของผู้สอบบัญชี) 

• การอ่านงบการเงินหรือข้อมูลทางการเงินอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง (ถ้ามี) ของบุคคลหรือกิจการ 

ที่ เกี่ ยวข้องกันหากสามารถปฏิบัติได้ เพื่ อเป็นหลักฐานการบันทึกบัญชีรายการดังกล่าวใน 

สมุดบัญชีของกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนันั้น 

ก33. ถ้าผู้สอบบัญชีประเมินว่ามีความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญอันเนื่ องมาจากการทุจริต ซึ่ งเป็นผลจากการที่ บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันมีอ านาจ

ครอบง ากิจการ ผู้สอบบัญชีอาจใช้วิธีการตรวจสอบอื่ นดังตัวอย่างด้านล่างเพิ่ มเติมจากข้อก าหนด

ทั่วไปในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 เพื่ อท าความเข้าใจเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่

บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันมีต่อกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อม และเพื่ อพิจารณาความจ าเป็น

ในการใช้วิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระที่ เหมาะสมเพิ่ มเติม    

• สอบถามและปรึกษาหารือกบัผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล 

• สอบถามบุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

 
25  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ก าหนดแนวทางเพิ่ มเติมในการพิจารณาลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติม 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 มีข้อก าหนดและให้แนวทางส าหรับการตอบสนองที่ เหมาะสมต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญอนัเนื่ องมาจากการทุจริต 
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• ตรวจสอบสญัญากบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัที่ มีนัยส าคัญ 

• ส ารวจข้อมูลเบื้องหลังตามความเหมาะสม เช่น ผ่านทางอนิเทอร์เนต็ หรือฐานข้อมูลทางธุรกิจ

ต่าง ๆ จากภายนอก  

• สอบทานรายงานแจ้งความผิดปกติจากพนักงานหากมีการเกบ็ข้อมูลไว้  

ก34. ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีโดยไม่ทดสอบการควบคุมของกิจการ

เกี่ ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันนั้นเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่

กบัผลการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชี อย่างไรกต็าม ในบางสถานการณ์อาจเป็นไปไม่ได้ที่ จะ

ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอส าหรับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ ยวข้องกัน จากการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียวตัวอย่างเช่น ถ้ารายการระหว่างกิจการ

กับกิจการภายในกลุ่มกิจการมีจ านวนมาก และข้อมูลจ านวนมากที่ เกี่ ยวข้องกับรายการดังกล่าว 

เกิดขึ้ น บันทึก ประมวลผล หรือรายงานผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในระบบข้อมูลเดียวกัน  

ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าเป็นไปไม่ได้ที่ จะออกแบบวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระที่ มีประสิทธิภาพ 

ที่ จะสามารถลดความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับ

รายการดังกล่าวให้อยู่ในระดับต ่าที่ ยอมรับได้ ส าหรับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่ อให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ที่ ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับความมีประสิทธิภาพของการควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง26 

ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุมของกิจการเกี่ ยวกับความครบถ้วนและถูกต้องของการบันทึก

บัญชีเกี่ ยวกบัความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

การระบุบุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัหรือรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีมี่นัยส าคัญทีย่ัง

ไม่เคยไดร้บัการระบุหรือเปิดเผยมาก่อน 

การแจ้งให้สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบรับทราบถึงข้อมูลเกี่ ยวกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกัน

ที่ ระบุได้ใหม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  22(ก)) 

ก35. การแจ้งให้สมาชิกอื่ นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรับทราบถึงข้อมูลเกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการ 

ที่ เกี่ ยวข้องกันที่ ระบุได้ใหม่ในทันที จะช่วยสมาชิกในกลุ่มในการพิจารณาว่าข้อมูลดังกล่าว 

มีผลกระทบต่อผลและข้อสรุปจากวิธีประเมินความเสี่ ยงที่ ได้ปฏิบัติแล้วหรือไม่ และจ าเป็นจะต้อง

ประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญอกีคร้ังหรือไม่ 

วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ ระบุ ได้ใหม่หรือรายการ 

ที่ มีนัยส าคัญกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนันั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  22(ค)) 

ก36. ตัวอย่างวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระที่ ผู้สอบบัญชีอาจใช้ในการตรวจสอบบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ ยวข้องกนัที่ ระบุได้ใหม่หรือรายการที่ มีนัยส าคัญกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนันั้น รวมถึง 

 
26

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  8(ข) 
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• การสอบถามเกี่ ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่

ระบุได้ใหม่นั้น รวมถึง (ตามความเหมาะสม และไม่ผิดกฎหมาย ข้อบังคับหรือจริยธรรม) 

การสอบถามบุคคลภายนอกที่ คาดว่าทราบข้อมูลที่ ส าคัญเกี่ ยวกบักจิการและธุรกจิของกิจการ 

เช่น ที่ ปรึกษากฎหมาย นายหน้า ตัวแทนที่ ส าคัญ ที่ ปรึกษา ผู้ค ้าประกัน และหุ้นส่วน  

ทางธุรกจิที่ ใกล้ชิดอื่ น ๆ 

• การวิเคราะห์รายการบัญชีส าหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ ระบุ ได้ใหม่ 

การวิเคราะห์ดังกล่าวอาจใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

• การตรวจสอบเง่ือนไขทางการค้าของรายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัที่ ระบุได้ใหม่ 

และประเมินว่ารายการดังกล่าวถูกบันทึกบัญชีและเปิดเผยอย่างเหมาะสมตามแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องหรือไม่ 

การจงใจไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  22(จ)) 

ก37. ข้อก าหนดและแนวทางของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 เกี่ ยวกับความรับผิดชอบของผู้สอบ

บัญชีเกี่ ยวกับการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน มีความส าคัญในสถานการณ์ที่ แสดงให้เห็นว่า

ผู้บริหารจงใจไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันหรือรายการกับบุคคลหรือ

กิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ มีนัยส าคัญแก่ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าจ าเป็นหรือไม่ที่ จะต้อง

ประเมินความน่าเชื่ อถือของค าตอบของผู้บริหารที่ ให้แก่ผู้สอบบัญชี และค ารับรองของผู้บริหารใหม่ 

รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีมี่นยัส าคัญทีร่ะบุได ้ซึง่ไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจของกิจการ 

การประเมินเหตุผลทางธุรกจิของรายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัที่ มีนัยส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  23) 

ก38. ในการประเมินเหตุผลทางธุรกิจของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ มีนัยส าคัญ ซึ่ งไม่

เป็นตามปกติธุรกจิของกจิการ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงเร่ืองต่อไปนี้  

• รายการดังกล่าวมีลักษณะดังนี้หรือไม่ 

o มีความซับซ้อนมาก (เช่น เป็นรายการที่ เกี่ ยวข้องกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน  

หลายฝ่ายภายในกลุ่มของกจิการ) 

o มีเง่ือนไขทางการค้าที่ ผิดปกติ เช่น ราคา อัตราดอกเบี้ ย การค ้าประกัน และเง่ือนไข  

การจ่ายช าระที่ ผิดปกติ 

o เป็นรายการที่ เกดิขึ้นโดยไม่มีเหตุผลทางธุรกจิที่ ชัดเจนและสมเหตุสมผล 

o เกี่ ยวข้องกบักจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัที่ ไม่เคยได้รับการระบุมาก่อน 

o มีการประมวลผลรายการในลักษณะที่ ผิดปกติ 

• ผู้บริหารได้ปรึกษาหารือเกี่ ยวกับลักษณะและวิธีการบันทึกบัญชีรายการดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่  

ในการก ากบัดูแลหรือไม่ 

• ผู้บริหารเน้นถึงวิธีการบันทกึบัญชีวิธีใดวิธีหนึ่ งที่ เฉพาะเจาะจง มากกว่าจะค านึงถึงเนื้ อหาทาง

เศรษฐกจิที่ แท้จริงของรายการดังกล่าวหรือไม่ 
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ถ้าค าอธิบายของผู้บริหารไม่สอดคล้องกับเง่ือนไขทางการค้าของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ ยวข้องกนันั้นอย่างมีสาระส าคัญ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 50027 ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณา

ถึงความน่าเชื่ อถือของค าอธบิายและค ารับรองของผู้บริหารในเร่ืองที่ ส าคัญอื่ น ๆ ด้วย 

ก39. ผู้สอบบัญชีอาจพยายามท าความเข้าใจถึงเหตุผลทางธุรกิจของรายการจากมุมมองของบุคคลหรือ

กิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งอาจช่วยให้ผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจเนื้ อหาในเชิง เศรษฐกิจที่ แท้จริงของ

รายการดังกล่าวและสาเหตุในการท ารายการดังกล่าวมากขึ้น เหตุผลทางธุรกจิจากมุมมองของบุคคล

หรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ ไม่สอดคล้องกับลักษณะทางธุรกิจของบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน

ดังกล่าวอาจแสดงให้เหน็ถึงปัจจัยเสี่ ยงที่ จะเกดิการทุจริต 

การมอบอ านาจและการอนุมัติรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ มีนัยส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  

23(ข)) 

ก40. การมอบอ านาจและการอนุมัติรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ มีนัยส าคัญ ซึ่ งไม่เป็นไป

ตามปกติธุรกจิของกจิการ โดยผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล หรือผู้ถือหุ้น อาจถือเป็นหลักฐาน

การสอบบัญชีว่าได้มีการพิจารณารายการเหล่านี้ ในระดับที่ เหมาะสมในกิจการ และเง่ือนไขทางการค้า

ของรายการดังกล่าวได้สะท้อนในงบการเงินอย่างเหมาะสม หากมีรายการในลักษณะเช่นนี้ ที่ ไม่ต้อง 

มีการมอบอ านาจและไม่ต้องได้รับการอนุมัติ โดยไม่มีค าอธิบายที่ สมเหตุสมผลจากผู้บริหาร หรือ 

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล อาจแสดงถึงความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญอันเนื่ องมาจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจต้อง

ระมัดระวังรายการอื่ น ๆ ที่ มีลักษณะคล้ายกันด้วย อย่างไรกต็าม การมอบอ านาจและการอนุมัติอาจ

ไม่เพียงพอที่ จะสรุปได้ว่าไม่มีความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

อันเนื่ องมาจากการทุจริต เนื่ องจากการมอบอ านาจและการอนุมัติอาจไม่มีประสิทธิภาพถ้ามีการสมรู้

ร่วมคิดระหว่างบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน หรือถ้ากิจการอยู่ภายใต้อ านาจครอบง าของบุคคล

หรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก41. กิจการขนาดเล็กอาจไม่มีการควบคุมโดยการมอบอ านาจ และการอนุมัติในระดับต่าง ๆ ซึ่ งเป็น 

การควบคุมที่ พบในกิจการขนาดใหญ่ ดังนั้น ในการตรวจสอบกิจการขนาดเลก็ ผู้สอบบัญชีอาจถือว่า

การมอบอ านาจและการอนุมัติ เป็นหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับการมีอยู่จริงของรายการกับบุคคล

หรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ มีนัยส าคัญ ซึ่ งไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจของกิจการได้ในระดับที่ ต ่ากว่า 

ผู้ สอบบัญชีอาจพิจารณาใช้วิธีตรวจสอบอื่ นทดแทน เช่น การตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ ย วข้อง  

การขอค ายืนยันลักษณะของรายการกับผู้เกี่ ยวข้อง หรือการสงัเกตการณ์การเข้ามาเกี่ ยวข้องกบัรายการ

ดังกล่าวของผู้บริหารที่ เป็นเจ้าของกิจการ 
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ส่ิงทีผู่บ้ริหารไดใ้หก้ารรับรองไวเ้กีย่วกับรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกันว่าเป็นรายการที่มี

เงือ่นไขเช่นเดียวกบัรายการทีเ่กิดขึ้นตามปกติธุรกิจ (อ้างถึงย่อหน้าที่  24) 

ก42. ถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับการเปรียบเทยีบราคาของรายการกบับุคคลหรือกิจการที่

เกี่ ยวข้องกัน กับรายการที่ คล้ายกันที่ เป็นรายการตามปกติธุรกิจ แต่โดยทั่วไปเป็นการยากใน 

ทางปฏิบัติที่ ผู้สอบบัญชีจะสามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีว่ารายการกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ ยวข้องกนันั้นมีลักษณะในด้านอื่ น ๆ ทั้งหมดเช่นเดียวกบัรายการที่ เกดิตามปกติธุรกจิ ตัวอย่างเช่น 

ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีอาจสามารถยืนยันได้ว่ารายการกบับุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันใช้ราคาตลาด 

แต่ก็อาจไม่สามารถยืนยันได้ว่าเง่ือนไขอื่ น ๆ ของรายการดังกล่าว (เช่น เง่ือนไขการช าระเงิน 

เหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึ้น และค่าธรรมเนียมที่ เรียกเกบ็) เป็นเช่นเดียวกับรายการที่ กระท าโดยปกติกบั

กิจการที่ เป็นอิสระต่อกัน ดังนั้น อาจมีความเสี่ ยงที่ สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ ยวกับรายการ

กับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันว่าเป็นรายการที่ มีเง่ือนไขเช่นเดียวกับรายการที่ เกิดขึ้นตามปกติ

ธุรกจิ อาจขัดต่อข้อเทจ็จริงอย่างมีสาระส าคัญ 

ก43. ในการจัดท างบการเงิน ก าหนดให้ผู้บริหารพิสูจน์สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ ยวกับรายการ

กับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันว่ามีเง่ือนไขเช่นเดียวกับรายการที่ เกิดขึ้ นตามปกติธุรกิจ สิ่ งที่

ผู้บริหารต้องจัดท าเพื่ อสนับสนุนการรับรองดังกล่าว อาจรวมถึง 

• การเปรียบเทยีบเง่ือนไขของรายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกันกบัเง่ือนไขของรายการ

ที่ เหมือนหรือคล้ายกนัซึ่ งท ากบับุคคลหรือกจิการที่ ไม่เกี่ ยวข้องกนั 

• การให้ผู้เชี่ ยวชาญภายนอกเป็นผู้ก าหนดราคาตลาด และยืนยันเง่ือนไขต่าง ๆ ในตลาดของ

รายการดังกล่าว 

• การเปรียบเทยีบเง่ือนไขของรายการดังกล่าวกบัเง่ือนไขของรายการต่าง ๆ ที่ คล้ายกนัที่ ท ากัน

ในตลาดเปิด 

ก44. การประเมินสิ่ งที่ ผู้บริหารได้จัดท าเพื่ อสนับสนุนการรับรองดังกล่าว อาจท าได้ดังนี้  

• พิจารณาความเหมาะสมของขั้นตอนที่ ผู้บริหารกระท าในการสนับสนุนสิ่ งที่ ได้ให้การรับรองไว้

ดังกล่าว 

• ตรวจสอบแหล่งที่ มาของข้อมูลภายในหรือภายนอกที่ สนับสนุนสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรอง

ไว้ดังกล่าว และทดสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเกี่ ยวข้องของข้อมูลดังกล่าว 

• ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่ ส าคัญที่ เป็นพื้ นฐานของสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้ดังกล่าว 

ก45. แม่บทการรายงานทางการเงินอาจก าหนดให้เปิดเผยรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ มี

เง่ือนไขต่างจากรายการที่ เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ ในสถานการณ์ดังกล่าว ถ้าผู้บริหารไม่ได้เปิดเผย

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันในงบการเงิน อาจเป็นการแสดงว่ารายการดังกล่าวมี

เง่ือนไขเช่นเดียวกบัรายการที่ เกดิขึ้นตามปกติธุรกจิ 
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การประเมินวิธีบนัทึกบญัชีและการเปิดเผยความสมัพนัธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกีย่วขอ้ง

กนัที่ระบุได ้

ขอ้พิจารณาทีส่ าคัญในการประเมินการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริง (อ้างถึงย่อหน้าที่  25) 

ก46. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาทั้งขนาดและลักษณะของการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง และสถานการณ์ที่ เฉพาะเจาะจงที่ การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงเกดิขึ้น 

ในการประเมินว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงนั้นมีสาระส าคัญหรือไม่ 28 ความส าคัญของ

รายการที่ มีต่อผู้ใช้งบการเงินอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กบัจ านวนเงินที่ บันทกึบัญชีเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยอื่ นที่ เกี่ ยวข้องด้วย เช่น ลักษณะของความสมัพันธก์บับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

การประเมินการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (อ้างถึงย่อหน้าที่  25(ก)) 

ก47. การประเมินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันตามข้อก าหนดของแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง หมายถึงการพิจารณาว่าข้อเท็จจริงและสถานการณ์ของ

ความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน มีการสรุปและแสดงรายการอย่ าง

เหมาะสมเพื่ อให้การเปิดเผยข้อมูลสามารถเข้าใจได้ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกบัรายการกบับุคคลหรือ

กจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัอาจไม่สามารถเข้าใจได้ ถ้า 

(ก) เหตุผลทางธุรกิจและผลกระทบของรายการดังกล่าวต่องบการเงินไม่ชัดเจน หรือขัดต่อ

ข้อเทจ็จริง หรือ 

(ข) เง่ือนไขส าคัญ หรือเนื้อหาส าคัญอื่ น ๆ ของรายการดังกล่าวที่ จ าเป็นต่อการท าความเข้าใจไม่ได้

ถูกเปิดเผยอย่างเหมาะสม 

หนงัสือรบัรอง (อ้างถึงย่อหน้าที่  26) 

ก48. สถานการณ์ที่ อาจเหมาะสมที่ จะต้องได้รับหนังสอืรับรองจากผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล รวมถึง 

• เมื่ อผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลอนุมัติรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่   

(ก) มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน หรือ (ข) เกี่ ยวข้องกบัผู้บริหาร 

• เมื่ อผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลให้ค ารับรองด้วยวาจาต่อผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับรายละเอียดของ

รายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

• เมื่ อผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลมีผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่ นในกิจการที่

เกี่ ยวข้องกนัหรือรายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 

ก49. ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจที่ จะขอหนังสือรับรองเฉพาะเร่ืองเกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 

เช่น ค ารับรองว่ารายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัไม่มีข้อตกลงที่ ไม่ได้รับการเปิดเผย 
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   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบระหว่างการตรวจสอบ” ย่อหน้าที่  11 (ก) และ 

ในย่อหน้าที่  ก21 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 ได้ก าหนดแนวทางส าหรับสถานการณ์ ที่ อาจกระทบต่อการประเมินการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริง  
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การสือ่สารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแล (อ้างถึงย่อหน้าที่  27) 

ก50. การสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลในเร่ืองที่ มีนัยส าคัญเกี่ ยวกบับุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน

ที่ พบในระหว่างการตรวจสอบ29 จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีสร้างความเข้าใจร่วมกันกับผู้มีหน้าที่ ในการ

ก ากับดูแลเกี่ ยวกับลักษณะและการแก้ไขปัญหาในเร่ืองดังกล่าว ตัวอย่างของเร่ืองที่ ส าคัญเกี่ ยวกับ

บุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั อาจรวมถึง 

• การที่ ผู้บริหารไม่ได้เปิดเผย (ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่) ต่อผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับบุคคลหรือ

กิจการที่ เกี่ ยวข้องกันหรือรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ มีนัยส าคัญ ซ่ึงอาจ  

ท าให้ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลตระหนักถึงความสัมพันธ์และรายการเกี่ ยวกับบุคคลหรือ

กจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัที่ มีนัยส าคัญ ซึ่ งไม่เคยทราบมาก่อน 

• การระบุถึงรายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัที่ มีนัยส าคัญ ที่ ไม่เคยมีการมอบอ านาจ

หรืออนุมัติอย่างเหมาะสม ซึ่ งอาจท าให้เกดิข้อสงสยัเกี่ ยวกบัการทุจริต 

• การมีความเห็นไม่ตรงกันกับผู้บริหารเกี่ ยวกับการบันทึกบัญชีและเปิดเผยรายการเกี่ ยวกับ

บุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัที่ มีนัยส าคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

• การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง ที่ ห้ามท าหรือจ ากัดการท ารายการกับ

บุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนับางประเภท 

• ความยากล าบากในการระบุผู้ที่ มีอ านาจควบคุมสงูสดุของกจิการ 
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   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้าที่  ก8 ก าหนดแนวทางเพิ่ มเติมเกี่ ยวกบัลักษณะของเร่ืองมีนัยส าคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบ 


