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บุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
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คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับ

ความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกันในการตรวจสอบงบการเงิน 

โดยเฉพาะได้อธบิายเพ่ิมเติมถึงการนาํมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315
1
 รหัส 330

2
 และรหัส 

240
3
 มาใช้เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที่

เกี่ยวข้องกบัความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

 

ลกัษณะของความสมัพนัธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

2.  รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหลายรายการเป็นรายการที่เป็นปกติทางธุรกิจ         

ในสถานการณ์ดังกล่าว รายการเหล่าน้ีอาจมีความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง   

อันเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินไม่สูงไปกว่ารายการที่คล้ายคลึงกันแต่เกิดกับบุคคลหรือ

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรกต็าม ลักษณะของความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนัในบางสถานการณ์ทาํให้ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินสูงกว่ารายการกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

ตัวอย่างเช่น 

• การที่บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัอาจดาํเนินงานผ่านความสมัพันธห์รือโครงสร้างที่

ซับซ้อน ทาํให้รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัมีความซับซ้อนมากขึ้น 

• ระบบสารสนเทศอาจไม่มีประสิทธิผลในการระบุหรือสรุปรายการและยอดคงเหลือ

ระหว่างกจิการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

• รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอาจไม่ได้กระทาํภายใต้เง่ือนไขปกติทาง

การตลาด เช่น รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันบางรายการอาจไม่มีการคิด

ค่าตอบแทนระหว่างกนั 

 

                                                 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง  

อนัเป็นสาระสาํคัญ โดยการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” 

2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปีฎิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้” 

3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัการพิจารณาการทุจริต 

 ในการตรวจสอบงบการเงิน” 
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ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี 

 

3. เน่ืองจากบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัไม่ได้เป็นอสิระจากกนั แม่บทการรายงานทางการเงิน

จึงมักกาํหนดวิธีการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับความสัมพันธ์ รายการและยอด

คงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยเฉพาะ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจลักษณะ

ของรายการและผลกระทบที่เกดิขึ้นหรืออาจเกดิขึ้นต่องบการเงิน เม่ือแม่บทการรายงานทาง

การเงินมีข้อกาํหนดดังกล่าว ผู้สอบบัญชีจึงมีความรับผิดชอบในการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือ

ระบุ ประเมินและตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสําคัญที่ เกิดจากความผิดพลาดของกิจการในการบันทึกบัญชี หรือเปิดเผยข้อมูล

ความสัมพันธ์ รายการและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม

ตามที่กาํหนดไว้ในแม่บทดังกล่าว 

 

4. แม้ว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องจะมีข้อกาํหนดเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกันเพียงเลก็น้อยหรือไม่มีข้อกาํหนดเลย ผู้สอบบัญชียังคงต้องมีความเข้าใจอย่าง

เพียงพอเกี่ยวกบัความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั เพ่ือให้สามารถ

สรุปได้ว่างบการเงินได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกนัเหล่าน้ันเกี่ยวกบัเร่ืองดังต่อไปน้ีหรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก1) 

(ก) การแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร (ตามแม่บทการนาํเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร) 

หรือ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก2) 

(ข) การไม่ทาํให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิด (ตามแม่บทการปฏบิัติตามกฎเกณฑ์) (อ้างถึง   

ย่อหน้าที่ ก3) 

 

5. นอกจากน้ี การทาํความเข้าใจถึงความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั

ยังเกี่ยวข้องกับการประเมินว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่อาจทาํให้เกดิการทุจริตหรือไม่ ตามที่กาํหนดไว้

ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240
4
 เน่ืองจากการทุจริตอาจเกิดได้ง่ายขึ้นโดยผ่านบุคคล

หรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

 

6. จากข้อจาํกดัที่มีอยู่แล้วตามลักษณะงานตรวจสอบบัญชี ทาํให้มีความเสี่ยงที่หลีกเล่ียงไม่ได้ที่

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญบางประการในงบการเงินอาจไม่ถูก 

ตรวจพบ แม้ว่าการตรวจสอบบัญชีน้ันจะได้มีการวางแผนและปฏบิัติงานอย่างเหมาะสม 

ตามที่กาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีแล้วกต็าม
5
 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นจากข้อจาํกัดใน

การตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญของผู้สอบบัญชีจะสูงขึ้ น

สาํหรับเร่ืองของบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัด้วยเหตุผลดังต่อไปน้ี 

                                                 
4
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่ 24 

5
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ ก52  
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• ผู้บริหารอาจไม่ตระหนักถึงการมีอยู่ของความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการ

ที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าแม่บทการรายงานทางการเงินไม่ได้มี

ข้อกาํหนดเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

• ความสมัพันธก์บับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัอาจแสดงถึงโอกาสที่มากขึ้นที่ผู้บริหาร

จะสมรู้ ร่วมคิด ปกปิด หรือฉ้อฉล 

 

7. การวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเย่ียง          

ผู้ประกอบวิชาชีพตามที่กาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200
6
 น้ันมีความสาํคัญมาก

ในกรณีน้ี เน่ืองจากมีความเป็นไปได้ที่ความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกนัจะไม่ได้ถูกเปิดเผย ข้อกาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีจะช่วยผู้สอบบัญชี

ในการระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที่

เกี่ยวกบัความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั และการออกแบบวิธกีาร

ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

8. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถอืปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 15  
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วตัถุประสงค ์

 

9. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ 

(ก) เพ่ือทาํความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

กันอย่างเพียงพอ ไม่ว่าแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องจะมีข้อกาํหนดไว้

หรือไม่กต็าม เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถ 

(1) ระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต จากความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ถ้ามี) ซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับการระบุและประเมินความเสี่ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญอันเน่ืองมาจาก      

การทุจริต และ 

(2) สรุปผลจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ว่างบการเงินกรณีที่ได้รับผลกระทบ

จากความสมัพันธแ์ละรายการดังกล่าวน้ัน 

ก.  แสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ (ตามแม่บทการนาํเสนอข้อมูลที่

ถูกต้องตามที่ควร) หรือ  

ข.  ไม่ทําให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิดหรือไม่ (ตามแม่บทการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ)์ และ 

(ข) เพ่ือให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอว่าความสัมพันธ์และ

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้ถูกระบุ บันทกึบัญชี และเปิดเผยใน    

งบการเงินอย่างเหมาะสมตามที่กาํหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

หรือไม่ ในกรณทีี่แม่บทการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีข้อกาํหนดเกี่ยวกบับุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนั  

 

คําจํากดัความ 

 

10. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปน้ีมีความหมายดังน้ี 

ก. รายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ คือ รายการที่มีเง่ือนไขทางการค้าระหว่างผู้ซ้ือและ

ผู้ขายที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกนัแต่สมัครใจซ้ือขายกนั และทาํการซ้ือขายอย่างเป็นอสิระ

ต่อกนัเพ่ือให้ตนเองได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ 

ข. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีลักษณะตามข้อใดข้อ

หน่ึงดังต่อไปน้ี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก4-ก7) 

(1) เป็นบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัตามนิยามที่กาํหนดไว้ในแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือ 

(2) กรณีที่แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมีข้อกาํหนดเกี่ยวกบับุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพียงเลก็น้อยหรือไม่มีข้อกาํหนดเลย บุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกนัหมายถงึ 
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ก.  บุคคลหรือกจิการอื่นที่มีอาํนาจควบคุมหรือมีอทิธิพลอย่างเป็นสาระสาํคัญ

ต่อกิจการผู้เสนอรายงาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมผ่านคนกลางตั้งแต่

หน่ึงรายขึ้นไป 

ข.  กจิการอื่นที่กจิการผู้เสนอรายงานมีอาํนาจควบคุมหรือมีอทิธพิลอย่างเป็น

สาระสาํคัญ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมผ่านคนกลางตั้งแต่หน่ึงรายขึ้นไป 

หรือ 

ค. กจิการอื่นที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบักจิการผู้เสนอรายงานผ่านทาง 
1. ผู้ถอืหุ้นที่มีอาํนาจควบคุมรายเดียวกนั 

2. ผู้เป็นเจ้าของทั้งสองกิจการเป็นบุคคลในครอบครัวที่ใกล้ชิดกัน 

หรือ 

3. ผู้บริหารที่สาํคัญร่วมกนั 

อย่างไรกต็าม กจิการทั้งหลายที่อยู่ภายใต้อาํนาจควบคุมของรัฐเช่นเดียวกนั (ไม่ว่า

ในระดับประเทศ หรือท้องถิ่น) ไม่ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกนั ถ้ากจิการเหล่าน้ัน  

ไม่มีรายการค้าหรือการแบ่งปันทรัพยากรที่มีนัยสาํคัญระหว่างกนั 

 

ขอ้กาํหนด  

วิธีการประเมินความเสีย่งและกิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

11. จากวิธีการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 315 และ รหัส 240 ซ่ึงกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องกระทาํในระหว่างการตรวจสอบ
7
 ผู้สอบ

บัญชีจะต้องปฏบิัติตามวิธกีารตรวจสอบและกจิกรรมที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 12-17

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการระบุความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง      

อนัเป็นสาระสาํคัญที่เกี่ยวข้องกบัความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั     

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก8) 

 

การทาํความเขา้ใจความสมัพนัธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัของกิจการ 

 

12. การหารือร่วมกนัระหว่างกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 315 และรหัส 240
8
 ต้องรวมถึงการพิจารณาผลกระทบต่องบการเงินที่อาจเกดิขึ้นจาก

ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญอนัเน่ืองมาจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดโดยมีสาเหตุ

จากความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก9-ก10) 

 

 

                                                 
7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ 5 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่ 16 

8
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ 10 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่ 15 
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13. ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกบั 

(ก) การระบุบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการเปล่ียนแปลงจากงวดบัญชีก่อน 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก11-ก14) 

(ข) ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่าน้ี 

และ 

(ค) กจิการทาํรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัเหล่าน้ีในระหว่างงวดบัญชีหรือไม่ 

ถ้าได้ทาํประเภทและวัตถุประสงค์ของรายการน้ันคืออะไร 

 

14. ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามผู้บริหารและบุคคลอื่นในกจิการ และใช้วิธีประเมินความเสี่ยงวิธีอื่น

ตามสมควร เพ่ือทาํความเข้าใจเกี่ยวกบัการควบคุมที่ผู้บริหารกาํหนดไว้ (ถ้ามี) ในการ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก15-ก20) 

(ก) ระบุ บันทึกบัญชีและเปิดเผยความสัมพันธ์และรายการระหว่างกิจการกับบุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนัตามที่กาํหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

(ข) มอบอํานาจและอนุมัติรายการและข้อตกลงที่ มีนัยสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกนั และ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก21) 

(ค) มอบอาํนาจและอนุมัติรายการและข้อตกลงที่มีนัยสาํคัญที่ไม่เป็นไปตามปกติธุรกจิ 

 

ความระมดัระวงัขอ้มูลทีเ่กีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัในการสอบทานบนัทึกหรือเอกสาร

ต่าง ๆ 

 

15. ในระหว่างการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องมีความระมัดระวังอยู่เสมอในการตรวจสอบบันทกึ

หรือเอกสารเกี่ยวกบัข้อตกลงหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจแสดงให้เหน็ถึงการมีอยู่ของความสมัพันธ์

หรือรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่ผู้บริหารไม่ได้ระบุหรือเปิดเผยให้ผู้สอบบัญชี

ทราบมาก่อน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก22-ก23) 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบเอกสารต่อไปน้ี เพ่ือหาข้อบ่งช้ีถึงการมีอยู่ของ

ความสมัพันธห์รือรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่ผู้บริหารไม่ได้ระบุหรือเปิดเผย

ให้ผู้สอบบัญชีทราบมาก่อน  

(ก) หนังสอืยืนยันยอดเงินฝากธนาคารและจดหมายยืนยันจากทนายความซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของวิธกีารตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 

(ข) รายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล และ 

(ค) บันทึกหรือเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าเป็นสิ่งจาํเป็นสาํหรับสถานการณ์

ของกจิการ 
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16. ถ้าผู้สอบบัญชีพบรายการที่มีนัยสาํคัญที่ไม่เป็นไปตามปกติทางธุรกิจของกิจการในระหว่าง 

การตรวจสอบตามวิธีการที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 15 หรือจากวิธีการตรวจสอบอื่น ผู้สอบบัญชี

ต้องสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกบั (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก24-ก25) 

(ก) ลักษณะของรายการดังกล่าว และ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก26) 

(ข) มีบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก27) 

 

การแบ่งปันขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัในกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ 

 

17. ผู้สอบบัญชีต้องแบ่งปันข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนักบัสมาชิกอื่น ๆ 

ในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก28) 

 

การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที่

เกีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

18. เพ่ือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ในการระบุและประเมิน

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ
9
 ผู้สอบบัญชีต้องระบุและ

ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที่เกี่ยวกับ

ความสมัพันธ์และรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั และต้องพิจารณาว่าความเสี่ยง

ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญหรือไม่ โดยในการพิจารณาดังกล่าวผู้สอบบัญชีต้องถือว่า

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสาํคัญที่ไม่เป็นไปตามปกติทางธุรกิจของ

กจิการที่ระบุได้น้ันเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญ 

 

19. ถ้าผู้สอบบัญชีพบปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต (รวมถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการมีอยู่ของ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีอาํนาจครอบงํากิจการ) ในระหว่างการปฏิบัติตามวิธี

ประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องที่ เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน    

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาข้อมูลดังกล่าวในขณะที่ทาํการระบุและประเมินความเสี่ยงจาก     

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญอนัเน่ืองมาจากการทุจริตตามที่กาํหนด

ไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก6 และ ก29-ก30) 
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การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที่

เกีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

20. ตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ที่กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีตอบสนองต่อ

ความเสี่ยงที่ประเมินได้
10

 ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและทาํการตรวจสอบเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่   

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที่เกี่ยวกบัความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกจิการที่

เกี่ยวข้องกัน วิธีการตรวจสอบดังกล่าวรวมถึงข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 21-24 (อ้างถึงย่อหน้าที่            

ก31-ก34) 

 

การระบุบุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั หรือรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีมี่นยัสาํคญั

ทีย่งัไม่เคยไดร้บัการระบุหรือเปิดเผยมาก่อน 

 

21. ถ้าผู้สอบบัญชีพบว่ามีข้อตกลงหรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของความสัมพันธ์หรือ

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ผู้บริหารไม่เคยระบุหรือเปิดเผยต่อผู้สอบบัญชี

มาก่อน ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าวยืนยันถึงการมีอยู่ของความสัมพันธ์

หรือรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัหรือไม่ 

 

22. ถ้าผู้สอบบัญชีพบว่ามีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหรือมีรายการกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกนัที่มีนัยสาํคัญ ซ่ึงผู้บริหารไม่เคยระบุหรือเปิดเผยต่อผู้สอบบัญชีมาก่อน ผู้สอบบัญชี

ต้อง 

(ก) แจ้งให้สมาชิกอื่นในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบรับทราบทนัท ี(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก35) 

(ข) กรณีที่แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมีข้อกาํหนดเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการ

ที่เกี่ยวข้องกนั 

(1) ขอให้ผู้บริหารของกิจการระบุรายการทั้ งหมดที่ มีกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกนัรายใหม่ที่ระบุได้ เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีใช้ในการประเมินต่อไป และ 

(2) สอบถามผู้บริหารว่าเหตุใดการควบคุมของกิจการเกี่ยวกับความสัมพันธ์และ

รายการกบับุคคลหรือกจิการเกี่ยวข้องกนั จึงบกพร่องทาํให้ไม่สามารถระบุหรือ

เปิดเผยความสมัพันธห์รือรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัน้ันได้ 

(ค) ใช้วิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระที่เหมาะสมกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่ระบุได้

ใหม่ หรือรายการที่มีนัยสาํคัญกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัน้ัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก36) 
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(ง) พิจารณาอีกคร้ังถึงความเสี่ยงต่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น หรือรายการกับ

บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่มีนัยสาํคัญอื่นที่อาจมีอยู่ โดยผู้บริหารไม่เคยระบุหรือ

เปิดเผยต่อผู้สอบบัญชีมาก่อน และใช้วิธกีารตรวจสอบเพ่ิมเติมตามที่จาํเป็น และ 

(จ)   ถ้าการไม่เปิดเผยของผู้บริหารมีลักษณะเป็นการจงใจ (ซ่ึงบ่งช้ีถงึความเสี่ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญอนัเน่ืองมาจากการทุจริต) ผู้สอบบัญชีควร

ประเมินผลกระทบต่อการตรวจสอบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก37) 

 

รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีมี่นยัสาํคญัทีร่ะบุได ้ซึง่ไม่เป็นตามปกติธุรกิจของกิจการ 

 

23. สาํหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสาํคัญที่ระบุได้ ซ่ึงไม่เป็นตามปกติ

ทางธุรกจิของกจิการ ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) ตรวจสอบสญัญาหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และประเมินว่า 

(1) เหตุผลทางธุรกิจของรายการ (หรือการขาดเหตุผลทางธุรกิจ) แสดงให้เหน็ว่า

การทาํรายการดังกล่าวเกี่ยวข้องกบัการทุจริตในการจัดทาํรายงานทางการเงินหรือ

ปกปิดการใช้สนิทรัพย์อย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก38-ก39)
11

 

(2) เง่ือนไขทางการค้าของรายการน้ันสอดคล้องกบัคาํอธบิายของผู้บริหารหรือไม่ 

(3) รายการดังกล่าวได้ถูกบันทกึบัญชีและเปิดเผยในงบการเงินอย่างเหมาะสม และ

เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และ 

(ข) ทาํให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่แสดงว่ารายการดังกล่าวมีการมอบอาํนาจและ

ได้รับการอนุมัติอย่างเหมาะสม (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก40-ก41) 

 

ส่ิงทีผู่บ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองไวเ้กีย่วกบัรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัวา่เป็นรายการที่

มีเงือ่นไขเชน่เดียวกบัรายการทีเ่กิดข้ึนตามปกติธุรกิจ 

 

24. เ ม่ือผู้บริหารได้ให้การรับรองงบการเงินในส่วนของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่     

เกี่ยวข้องกนัว่าเป็นรายการที่มีเง่ือนไขเช่นเดียวกบัรายการที่เกดิขึ้นตามปกติธุรกจิ ผู้สอบบัญชี

ต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในเร่ืองที่ให้คํารับรองดังกล่าว  

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก42-ก45) 

 

                                                 
11

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่ 32 (ค) 



  สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 14 TSA 550 

การประเมินวิธีบนัทึกบญัชีและการเปิดเผยความสมัพนัธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกิจการที่

เกีย่วขอ้งกนัทีร่ะบุได ้

 

25. ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700
12

 

ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่า (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก46) 

(ก) การบันทกึบัญชีและเปิดเผยความสมัพันธ์หรือรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้อง

กันในงบการเงิน เป็นไปอย่างเหมาะสมตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

หรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก47) และ 

(ข) ผลกระทบของความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

(1) ทาํให้งบการเงินไม่ได้แสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ (ตามแม่บทการ

นาํเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร) หรือ 

(2) ทาํให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผดิหรือไม่ (ตามแม่บทการปฏบิัติตามกฎเกณฑ)์ 

 

หนงัสือรบัรอง 

 

26. ถ้าแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมีข้อกาํหนดเกี่ยวกบัรายการกบับุคคลหรือกจิการที่

เกี่ยวข้องกนั ผู้สอบบัญชีต้องได้รับหนังสอืรับรองจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล

ของกจิการ (หากเหมาะสม) โดยระบุว่า (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก48-ก49) 

(ก) กิจการได้เปิดเผยต่อผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ระบุได้ และ

ความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัทั้งหมดที่ทราบแล้ว และ 

(ข) กิจการได้บันทึกบัญชีและเปิดเผยความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกนัในงบการเงินอย่างเหมาะสมตามที่กาํหนดในแม่บทการรายงานทางการเงินแล้ว 

 

 การสือ่สารกบัผูมี้หนา้ทีใ่นการกํากบัดูแล 

 

27. ยกเว้นในกรณทีี่ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลของกจิการทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารกจิการอยู่

แล้ว
13

 ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลเกี่ยวกบัเหตุการณ์สาํคัญที่พบใน

ระหว่างการตรวจสอบซ่ึงเกี่ยวข้องกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก50) 

 

เอกสารหลกัฐาน 

 

28. ผู้สอบบัญชีต้องบันทกึรายช่ือและลักษณะของความสมัพันธ์ของบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้อง

กนัไว้ในกระดาษทาํการของผู้สอบบัญชีด้วย
14
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   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที่ 10-15 

13
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 “การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล” ย่อหน้าที่ 13 

14
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่ 8-11 และย่อหน้าที่ ก6 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี 

 

แม่บทการรายงานทางการเงินที่มีขอ้กําหนดขัน้ต่ําเกี ่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี ่ยวขอ้งกัน         

(อ้างถงึย่อหน้าที่ 4) 

 

ก1. แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่มีข้อกาํหนดขั้นตํ่าเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้อง

กนั ได้ให้คาํจาํกดัความของคาํว่าบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัไว้ แต่คาํจาํกดัความดังกล่าวมี

ขอบเขตที่แคบกว่าคาํจาํกดัความที่ให้ไว้ในย่อหน้าที่ 10 (ข) (2) ของมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับน้ีอย่างมีนัยสาํคัญ ดังน้ัน ข้อกาํหนดในแม่บทดังกล่าวเกี่ยวกบัการเปิดเผยความสมัพันธ์

และรายการกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั จะนาํมาถือปฏบิัติกบัความสมัพันธ์และรายการ

กบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัได้น้อยกว่ามาก 
 

แม่บทการนําเสนอขอ้มลูทีถ่กูตอ้งตามทีค่วร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 4 (ก)) 

 

ก2. สาํหรับแม่บทการนาํเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร
15

 ความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนัอาจทาํให้งบการเงินไม่ได้แสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร เช่น ในกรณีที่

ข้อเทจ็จริงทางเศรษฐกิจของความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ดังกล่าวไม่ได้แสดงอย่างเหมาะสมในงบการเงิน ตัวอย่างของการแสดงข้อมูลในงบการเงินที่

อาจไม่ถูกต้องตามที่ควร เช่น ถ้ากจิการบันทกึรายการขายสนิทรัพย์ของกจิการให้กบัผู้ถือหุ้นที่

มีอาํนาจควบคุมในราคาที่สูงหรือตํ่ากว่าราคาตลาดยุติธรรม รวมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุนของ

กจิการ แม้ว่ารายการดังกล่าวอาจถอืเป็นการลงทุนเพ่ิมหรือการคืนทุน หรือการจ่ายเงินปันผล 
 

แม่บทการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์(อ้างถงึย่อหน้าที่ 4 (ข)) 

 

ก3. สาํหรับแม่บทการปฏบิัติตามกฏเกณฑ ์ความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้อง

กนัจะทาํให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผดิตามที่กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 หรือไม่น้ัน 

ขึ้นอยู่กบัสถานการณท์ี่เฉพาะเจาะจงของงานตรวจสอบ เช่น ถึงแม้ว่าการไม่เปิดเผยความสมัพันธ์

และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในงบการเงินจะเป็นไปตามแม่บทและกฎหมาย

หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง งบการเงินดังกล่าวอาจสร้างความเข้าใจผิดให้กบัผู้ใช้งบการเงินได้ หาก

กจิการมีรายได้ส่วนใหญ่จากรายการกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั และข้อเทจ็จริงดังกล่าว

ไม่ได้ถูกเปิดเผย อย่างไรกต็าม เป็นการยากที่ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาว่างบการเงินที่ได้จัดทาํและ

เปิดเผยตามแม่บทการปฏบิัติตามกฎเกณฑแ์ล้วจะทาํให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิด หากผู้สอบบัญชี

พิจารณาตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210
16

 แล้วว่าแม่บทดังกล่าวสามารถยอมรับได้
17

  

                                                 
15  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 13 (ก) ให้ความหมายของแม่บทการนาํเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง

ตามที่ควรและแม่บทการปฏบัิติตามกฎเกณฑ ์
16

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 6 (ก) 

17
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 ย่อหน้าที่ ก12 
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คําจํากดัความของบุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 10 (ข)) 

 

ก4. แม่บทการรายงานทางการเงินจาํนวนมากกล่าวถึงหลักการของการควบคุมและการมีอทิธิพล

อย่างมีนัยสาํคัญ ถึงแม้ว่าจะกล่าวถึงหลักการเหล่าน้ีโดยใช้คาํศัพท์ที่แตกต่างกันแต่อธิบาย

โดยทั่วไปได้ดังน้ี 

(ก) การควบคุม หมายถงึ อาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของ

กจิการ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์จากกจิกรรมน้ัน ๆ และ 

(ข) อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ ( ซ่ึงอาจเกิดขึ้ นผ่านทางการถือหุ้น ตามข้อกําหนดของ

กฎหมายหรือข้อตกลง) หมายถึง อาํนาจในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกจิการ แต่ไม่ได้ควบคุมนโยบายดังกล่าว 

 

ก5.  การมีอยู่ของความสัมพันธ์ต่อไปน้ี อาจแสดงให้เห็นถึงการควบคุมหรืออิทธิพลอย่างมี

นัยสาํคัญ 

(ก) การถอืหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือการมีผลประโยชน์ทางการเงินอื่นในกจิการ 

(ข) การถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือการมีผลประโยชน์ทางการเงินของกจิการ ใน

กจิการอื่น ๆ 

(ค) การเป็นส่วนหน่ึงของผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลหรือผู้บริหารสาํคัญ (เช่น เป็นผู้บริหาร

ที่มีอาํนาจและความรับผิดชอบในการวางแผน จัดการและควบคุมกจิกรรมต่าง ๆ ของ

กจิการ) 

(ง) เป็นบุคคลในครอบครัวที่ใกล้ชิดกบับุคคลในข้อ (ค) ข้างต้น 

(จ) มีความสมัพันธท์างธุรกจิที่มีนัยสาํคัญกบับุคคลในข้อ (ค) ข้างต้น 

 

บุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีมี่อํานาจครอบงาํ 

 

ก6.  บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั ที่สามารถใช้การควบคุมหรืออทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญอาจอยู่

ในฐานะที่สามารถใช้อาํนาจครอบงาํกจิการหรือผู้บริหารของกจิการได้ ซ่ึงพฤติการณ์ดังกล่าว 

ควรนาํมาพิจารณาเม่ือมีการระบุและประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญอนัเน่ืองมาจากการทุจริต ที่ได้อธบิายเพ่ิมเติมไว้ในย่อหน้าที่ ก29-ก30 

 

กิจการทีจ่ดัตัง้ข้ึนเพือ่วตัถปุระสงค์เฉพาะทีเ่ป็นกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

ก7. ในบางสถานการณ์ กจิการที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ
18

 อาจเป็นกจิการที่เกี่ยวข้องกนั

ของกิจการ เน่ืองจากโดยเน้ือหาแล้วกิจการอาจสามารถควบคุมกิจการที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ

วัตถุประสงค์เฉพาะดังกล่าวได้  ถึงแม้ว่ากิจการจะถือหุ้นเพียงเลก็น้อยหรือไม่ได้ถือหุ้นใน

กจิการที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะน้ัน 

                                                 
18

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ ก26-ก27 ให้แนวทางเกี่ยวกบัลักษณะของกจิการที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
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วิธีการประเมินความเสีย่งและกิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธแ์ละ

รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 11) 

 

ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับหน่ายงานภาครัฐ 

 

ก8.  ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกบัความสมัพันธ์และรายการกบั

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน อาจได้รับผลกระทบจากข้อกาํหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบ 

หรือจากภาระของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงเกิดจากข้อกฎหมาย ข้อบังคับหรือจากหน่วยงานอื่น 

ดังน้ัน ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ อาจไม่จาํกดัแต่เพียงการระบุถึง

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที่เกี่ยวกับความสมัพันธ์

และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน แต่อาจรวมถึงความรับผิดชอบที่มากขึ้นใน

การระบุถึงความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และหน่วยงานอื่นที่ควบคุม

หน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงมีข้อกาํหนดเฉพาะเกี่ยวกบัการทาํธุรกิจกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้อง

กนั นอกจากน้ัน ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐอาจต้องคาํนึงถึงข้อกาํหนดในการรายงาน

ทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกนัที่อาจแตกต่างจากข้อกาํหนดในเร่ืองดังกล่าวสาํหรับภาคเอกชน 



  สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 18 TSA 550 

การทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัความสมัพนัธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

การหารือในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 12) 

 

ก9. เร่ืองที่อาจกล่าวถงึในการหารือในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ รวมถงึ 

• ลักษณะและขอบเขตของความสมัพันธ์และรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

(เช่น การใช้ข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีบันทกึไว้เกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่ระบุ

ได้และปรับปรงุให้เป็นปัจจุบันหลังการตรวจสอบแต่ละคร้ัง) 

• การเน้นถึงความสาํคัญของการรักษาไว้ซ่ึงการใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัย

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ เกี่ยวกบัโอกาสที่จะเกิดการแสดงข้อมูลที่

ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกบัความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคล

หรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

• สถานการณห์รือเง่ือนไขของกจิการที่อาจแสดงให้เหน็ถงึการมีอยู่ของความสมัพันธแ์ละ

รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั ที่ผู้บริหารไม่เคยระบุหรือเปิดเผยต่อผู้สอบ

บัญชีมาก่อน (เช่น โครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อน การใช้กจิการที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์

เฉพาะในการบันทกึรายการนอกงบดุล หรือระบบสารสนเทศที่ไม่เพียงพอ) 

• บันทกึหรือเอกสารที่อาจแสดงถึงการมีอยู่ของความสมัพันธ์และรายการกบับุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

• การให้ความสาํคัญของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลต่อการระบุ การบันทกึ

บัญชีที่เหมาะสม และการเปิดเผยข้อมูลความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการ

ที่เกี่ยวข้องกนั (ถ้าแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมีข้อกาํหนดเกี่ยวกบับุคคล

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน) และความเสี่ยงที่ผู้บริหารจะไม่ปฏบิัติตามการควบคุมที่

เกี่ยวข้อง 

 

ก10.  นอกจากน้ี การหารือเกี่ยวกบัการทุจริตอาจรวมถึงข้อพิจารณาเป็นพิเศษเกี่ยวกบัการที่บุคคล

หรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการทุจริตได้อย่างไร เช่น 

• กจิการที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะที่ควบคุมโดยผู้บริหาร อาจถูกใช้เพ่ือการบริหาร

กาํไรได้อย่างไร 

• รายการค้าระหว่างกจิการและหุ้นส่วนทางธุรกจิของผู้บริหารสาํคัญของกจิการ อาจถูกทาํ

ขึ้นเพ่ือสนับสนุนให้เกดิการใช้สนิทรัพย์ของกจิการในทางมิชอบได้อย่างไร 
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การระบุบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 13 (ก)) 

 

ก11. ถ้าแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมีข้อกาํหนดเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้อง

กนั กจิการควรมีข้อมูลเกี่ยวกบัการระบุบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัพร้อมสาํหรับผู้บริหาร 

เน่ืองจากระบบสารสนเทศของกิจการต้องมีการบันทกึ ประมวลผล และสรุปเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์และรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั เพ่ือที่กจิการจะสามารถปฏบิัติ

ตามข้อกาํหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินในการบันทกึบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลได้ 

ดังน้ัน ผู้บริหารควรต้องมีรายช่ือของบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัและข้อมูลที่เปล่ียนแปลง

จากงวดบัญชีก่อนทั้งหมด สาํหรับงานตรวจสอบบัญชีกจิการที่เป็นลูกค้ารายเดิม การสอบถาม

จะช่วยในการเปรียบเทยีบข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหารกับข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีบันทกึไว้เกี่ยวกับ

บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัในการตรวจสอบบัญชีงวดก่อน 

 

ก12. อย่างไรกต็าม ถ้าแม่บทการรายงานทางการเงินไม่มีข้อกาํหนดเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกนั กจิการอาจไม่มีระบบสารสนเทศสาํหรับเร่ืองดังกล่าว ในสถานการณ์เช่นน้ี อาจ

เป็นไปได้ที่ผู้บริหารจะไม่ตระหนักถึงการมีอยู่ของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด   

ถงึกระน้ัน ผู้สอบบัญชียังคงต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดในการสอบถามข้อมูล ตามที่ระบุใน

ย่อหน้าที่ 13 เน่ืองจากผู้บริหารอาจตระหนักถงึบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัตามความหมาย

ที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี อย่างไรกต็าม ในกรณีดังกล่าวคาํถามของผู้สอบ

บัญชีเกี่ยวกบัการระบุถึงบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัของกจิการ ถือเป็นส่วนหน่ึงของวิธกีาร

ประเมินความเสี่ยงและกจิกรรมที่เกี่ยวข้องของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลเกี่ยวกบั 

• ผู้เป็นเจ้าของกจิการและโครงสร้างการจัดการ 

• ประเภทของเงินลงทุนที่กจิการกาํลังลงทุนในปัจจุบันและวางแผนจะลงทุน และ 

• การจัดโครงสร้างขององค์กร และการจัดหาเงินทุน 

สําหรับกรณีที่ มีความสัมพันธ์ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ผู้บริหารมักจะตระหนักถึง

ความสัมพันธ์ดังกล่าวหากความสมัพันธ์น้ันมีนัยสาํคัญทางเศรษฐกจิต่อกจิการ การสอบถาม

ของผู้สอบบัญชีจะมีประสทิธิภาพมากขึ้นถ้าเน้นว่าบุคคลหรือกิจการที่กจิการมีรายการค้าที่มี

นัยสําคัญด้วย หรือมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีนัยสําคัญ เป็นบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกนัหรือไม่ 
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ก13. ในเร่ืองเกี่ยวกับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 กาํหนดให้

ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบของกลุ่มกิจการให้รายช่ือบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับจาก

ผู้บริหารของกลุ่มกจิการ หรือที่ตนทราบเพ่ิมเติมแก่ผู้สอบบัญชีของแต่ละกจิการในกลุ่ม
19

 ถ้า

กจิการที่ตรวจสอบเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่มีประโยชน์ต่อ

ผู้สอบบัญชีในการสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับการระบุบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของ

กจิการน้ัน 

 

ก14. ผู้สอบบัญชีอาจได้รับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัจากการสอบถาม

ผู้บริหารในระหว่างขั้นตอนการรับงานสอบบัญชีคร้ังแรกหรือการรับงานสอบบัญชีในปีถดัไป 

 

การควบคุมเกี่ยวกบัความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัของกจิการ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ 14) 

 

ก15. บุคคลอื่นในกิจการ อาจทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน และการควบคุมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และรายการดังกล่าวของกิจการ บุคคล

เหล่าน้ีซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของฝ่ายบริหาร อาจรวมถงึ 

• ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล 

• พนักงานซ่ึงเป็นผู้สร้าง ประมวลผล หรือบันทึกรายการที่มีนัยสาํคัญและไม่เป็นไป

ตามปกติธุรกจิ รวมถงึผู้ที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการทาํงานของพนักงานดังกล่าว 

• ผู้ตรวจสอบภายใน 

• ฝ่ายกฎหมายของกจิการ และ 

• ผู้ดูแลเร่ืองจริยธรรมของกจิการหรือบุคคลที่เทยีบเท่า 

 

ก16. การตรวจสอบบัญชีกระทาํบนหลักการที่ว่าผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล ทราบและ

เข้าใจว่าตนเองมีความรับผดิชอบต่อการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร และการจัดให้มีการควบคุม

ภายในที่จาํเป็น เพ่ือให้สามารถจัดทาํงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญอันเน่ืองมาจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
20

 ดังน้ัน ถ้าแม่บทการรายงาน

ทางการเงินมีข้อกาํหนดเกี่ยวกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั ผู้บริหารโดยการกาํกบัดูแล

ของผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล ต้องออกแบบ นําไปปฏิบัติ และรักษาไว้ซ่ึงการควบคุมที่

เพียงพอสาํหรับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในการจัดทาํ          

งบการเงิน เพ่ือที่รายการดังกล่าวจะได้ถูกระบุและบันทกึบัญชีอย่างเหมาะสม รวมทั้งเปิดเผย

ข้อมูลตามที่กาํหนดไว้โดยแม่บทการรายงานทางการเงิน สาํหรับหน้าที่ในการกาํกับดูแลน้ัน  

                                                 
19

   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงาน

ของผู้สอบบัญชีอื่น” ย่อหน้าที่ 40 (จ) 
20

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ ก2 
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ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลต้องติดตามดูแลว่าผู้บริหารละเลยความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ควบคุมดังกล่าวหรือไม่ หากแม่บทการรายงานทางการเงินไม่มีข้อกาํหนดเกี่ยวกบับุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนั โดยหน้าที่แล้วผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลอาจขอข้อมูลจากผู้บริหาร เพ่ือ

ทาํความเข้าใจลักษณะและเหตุผลทางธุรกิจของความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

  

ก17. เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ในการทาํความเข้าใจ

สภาพแวดล้อมการควบคุม
21

 ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาลักษณะของสภาพแวดล้อมการควบคุม

ที่เกี่ยวข้องเพ่ือขจัดความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที่

เกี่ยวกบัความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั เช่น 

• จริยธรรมภายในองค์กรได้ถูกสื่อสารไปยังบุคลากรของกจิการและมีการบังคับใช้อย่าง

เหมาะสม ซ่ึงครอบคลุมถึงสถานการณ์ที่กิจการอาจทาํรายการที่มีลักษณะเฉพาะกับ

บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

• นโยบายและวิธีการในการเปิดเผยผลประโยชน์ที่ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับ

ดูแลได้รับจากรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัอย่างทนัต่อเวลา 

• การมอบหมายความรับผิดชอบในกจิการในการระบุ บันทกึ สรุป และเปิดเผยรายการ

กบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

• การเปิดเผยและการหารืออย่างทนัต่อเวลาระหว่างผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับ

ดูแล เกี่ยวกับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสาํคัญซ่ึงไม่เป็นไป

ตามปกติธุรกิจ รวมทั้งรายการที่ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลพยายามหาเหตุผลทาง

ธุรกิจของรายการดังกล่าว (เช่น โดยการขอคาํแนะนําจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพจาก

ภายนอก) 

• แนวทางที่ชัดเจนในการอนุมัติรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดหรือ

สงสัยว่าจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น การอนุมัติโดยอนุกรรมการของผู้มี

หน้าที่ในการกาํกบัดูแลซ่ึงประกอบด้วยบุคคลที่เป็นอสิระจากผู้บริหาร 

• การสอบทานรายการเป็นระยะโดยผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) 

• การมีบทบาทเชิงรุกของผู้บริหารในการแก้ไขประเดน็ปัญหาเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูล

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอคาํแนะนาํจากผู้สอบบัญชีหรือที่

ปรึกษากฎหมายภายนอก 

• การมีนโยบายและวิธกีารแจ้งความผดิปกติในกจิการ 
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ 14 
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ก18. การควบคุมความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัในบางกจิการอาจไม่

เพียงพอหรือไม่มีอยู่เลย ขึ้นอยู่กบัเหตุผลต่าง ๆ เช่น 

• การที่ผู้บริหารให้ความสาํคัญในระดับตํ่าในการระบุและเปิดเผยความสัมพันธ์และ

รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

• การขาดการกาํกบัดูแลที่เหมาะสมโดยผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล 

• การละเลยการควบคุมดังกล่าวโดยตั้งใจ เน่ืองจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนั อาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ผู้บริหารเหน็ว่ามีความอ่อนไหว เช่น 

การมีรายการที่เกี่ยวข้องกบับุคคลในครอบครัวของผู้บริหาร 

• การที่ผู้บริหารไม่มีความเข้าใจอย่างเพียงพอในข้อกาํหนดเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกนัของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

• การไม่มีข้อกาํหนดในการเปิดเผยข้อมูลในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

ในกรณีที่การควบคุมดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีการควบคุมน้ันอยู่เลย ผู้สอบบัญชี

อาจไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความสัมพันธ์

และรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั ซ่ึงในกรณีน้ี ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาผลกระทบ

ต่อการตรวจสอบและความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

705
22

 

 

ก19. การทุจริตในการจัดทาํรายงานทางการเงินมักจะเกี่ยวข้องกับการที่ผู้บริหารไม่ปฏิบัติตาม   

การควบคุม ซ่ึงอาจดูเหมือนว่าการควบคุมน้ันทาํงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ
23

 ความเสี่ยงจาก

การที่ผู้บริหารไม่ปฏิบัติตามการควบคุมจะสูงขึ้ น ถ้าผู้บริหารมีความสัมพันธ์โดยมีอาํนาจ

ควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ เน่ืองจาก

ความสัมพันธ์น้ีอาจทาํให้ผู้บริหารเห็นถึงสิ่งจูงใจที่สาํคัญและโอกาสที่จะกระทาํการทุจริต 

ตัวอย่างเช่น ผลประโยชน์ทางการเงินที่ผู้บริหารจะได้รับจากบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั

อาจจูงใจให้ผู้บริหารไม่ปฏิบัติตามการควบคุมโดย (ก) สั่งการให้กิจการทาํรายการค้าที่

เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัเหล่าน้ัน แม้ว่ากจิการของตนจะเสยีประโยชน์ 

หรือ (ข) สมรู้ ร่วมคิดกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัหรือควบคุมกจิกรรมของบุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนัดังกล่าว ตัวอย่างของการทุจริตที่อาจเกดิขึ้น ได้แก่ 

• การสร้างเง่ือนไขปลอมในการทาํรายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพ่ือ

บิดเบือนเหตุผลทางธุรกจิในการทาํรายการดังกล่าว 

• การสร้างรายการโอนสินทรัพย์โดยการทุจริตจากหรือไปยังผู้บริหารหรือบุคคลอื่น    

ในราคาที่ตํ่าหรือสงูกว่าราคาตลาดอย่างมีนัยสาํคัญ 
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• การทาํรายการค้าที่ซับซ้อนกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เช่น กิจการที่จัดตั้งขึ้ นเพ่ือ

วัตถุประสงค์เฉพาะ ซ่ึงจัดโครงสร้างไว้เพ่ือบิดเบือนฐานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงาน

ของกจิการ 

 

ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ 

 

ก20.  กจิกรรมการควบคุมของกิจการขนาดเลก็มักจะมีความเป็นทางการค่อนข้างน้อย และกจิการ

ขนาดเลก็อาจไม่มีระบบซ่ึงถูกบันทกึไว้เพ่ือใช้จัดการความสมัพันธ์และรายการกบับุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าของที่มีอาํนาจการจัดการอาจขจัดความเสี่ยงบางประการที่เกิดจาก

รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัหรือโอกาสที่จะเพ่ิมความเสี่ยงดังกล่าว โดยการเข้า

ไปมีส่วนร่วมเชิงรกุในทุกด้านที่สาํคัญของรายการดังกล่าว สาํหรับกจิการประเภทน้ี ผู้สอบบัญชี

อาจทาํความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์และรายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนัและ

การควบคุมที่อาจมีอยู่ โดยการสอบถามผู้บริหารร่วมกบัการใช้วิธีการอื่น เช่น การสงัเกตการณ์

การกาํกับดูแลและกิจกรรมการสอบทานต่าง ๆ ของผู้บริหาร และการตรวจสอบเอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

 

การมอบอาํนาจและการอนุมัติรายการและข้อตกลงที่มีนัยสาํคัญ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 14 (ข)) 

 

ก21. การมอบอํานาจเกี่ยวข้องกับการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอํานาจในระดับที่เหมาะสม    

(อาจเป็นผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล หรือผู้ถือหุ้นของกจิการ) อนุญาตให้กจิการทาํ

รายการค้าบางอย่างตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ล่วงหน้าไม่ว่าจะใช้ดุลยพินิจหรือไม่ก็ตาม       

การอนุมัติเกี่ยวข้องกับการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวยอมรับการทาํรายการค้าของ

กจิการ เน่ืองจากรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กจิการได้รับมอบอาํนาจไว้ ตัวอย่างของ

การควบคุมที่กิจการอาจจัดให้มีในการมอบอาํนาจและการอนุมัติรายการค้าและข้อตกลงที่   

มีนัยสาํคัญกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั หรือรายการค้าและข้อตกลงที่ไม่เป็นไปตามปกติ

ธุรกจิ รวมถงึ 

• การควบคุมโดยการติดตามเพ่ือระบุรายการค้าและข้อตกลงดังกล่าวที่จะต้องมีการมอบ

อาํนาจหรือการอนุมัติ 

• การอนุมัติเง่ือนไขของรายการค้าและข้อตกลงโดยผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล 

หรือผู้ถอืหุ้นตามความเหมาะสม 
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การรกัษาไวซึ้ง่ความระมดัระวงัขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัในระหวา่งการสอบทาน

บนัทึกหรือเอกสาร 

 

บันทกึหรือเอกสารที่ผู้สอบบัญชีอาจทาํการตรวจสอบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 15) 

 

ก22. ในระหว่างการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจตรวจสอบบันทกึหรือเอกสารที่อาจให้ข้อมูลเกี่ยวกบั

ความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั เช่น 

• คาํยืนยันที่ผู้สอบบัญชีได้รับตอบกลับจากบุคคลภายนอก (นอกเหนือจากคาํยืนยันจาก

ธนาคารและทนายความของกจิการ) 

• แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของกจิการ 

• ข้อมูลที่กจิการส่งให้กบัหน่วยงานของรัฐ 

• ทะเบียนผู้ถอืหุ้น ซ่ึงใช้ในการระบุผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

• การให้คํายืนยันจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

• บันทกึเกี่ยวกบัการลงทุนของกจิการและโครงการเงินบาํนาญ 

• สญัญาและข้อตกลงกบัผู้บริหารสาํคัญหรือผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล 

• สญัญาและข้อตกลงที่มีนัยสาํคัญที่ไม่เป็นไปตามปกติธุรกจิ 

• ใบแจ้งหน้ีและจดหมายโต้ตอบจากที่ปรึกษาของกจิการ 

• กรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ทาํโดยกจิการ 

• สญัญาที่มีนัยสาํคัญที่มีการเจรจาต่อรองใหม่โดยกจิการในระหว่างงวดบัญชี 

• รายงานการตรวจสอบภายใน 

• เอกสารเกี่ยวกบัการขอจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (เช่น หนังสอืช้ีชวน) 

• ข้อตกลงที่อาจแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของความสัมพันธ์หรือรายการกับบุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่ไม่ได้ถูกระบุหรือเปิดเผยมาก่อน 

 

ก23. ข้อตกลงซ่ึงรวมทั้งสัญญาที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการระหว่างกิจการและกิจการอื่น 

สาํหรับวัตถุประสงค์ต่อไปน้ี 

• เพ่ือสร้างความสมัพันธท์างธุรกจิผ่านช่องทางหรือโครงสร้างที่เหมาะสม 

• เพ่ือทาํรายการบางประเภทภายใต้เง่ือนไขเฉพาะ 

• เพ่ือให้บริการตามที่กาํหนดหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน 

ตัวอย่างของข้อตกลงที่อาจแสดงให้เหน็ถึงการมีอยู่ของความสมัพันธ์หรือรายการกบับุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนัซ่ึงผู้บริหารไม่เคยระบุหรือเปิดเผยให้ผู้สอบบัญชีทราบมาก่อน รวมถงึ 

• การเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียนร่วมกบักจิการอื่น 

• ข้อตกลงในการให้บริการแก่กจิการอื่นด้วยเง่ือนไขทางการค้าที่ไม่เป็นไปตามปกติธุรกจิ 

• การคํา้ประกนัหรือได้รับการคํา้ประกนั 
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การระบุรายการที่มีนัยสาํคัญที่ไม่เป็นไปตามปกติธุรกจิ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 16) 

 

24. การได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายการที่มีนัยสาํคัญที่ไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจของกิจการ  

ทาํให้ผู้สอบบัญชีสามารถประเมินว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกดิการทุจริตหรือไม่ และทาํให้สามารถ

ระบุความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ ในกรณีแม่บทการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมีข้อกาํหนดเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

 

ก25. ตัวอย่างรายการที่ไม่เป็นไปตามปกติธุรกจิ อาจรวมถงึ 

• รายการเกี่ยวกบัส่วนทุนที่ซับซ้อน เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการซ้ือกจิการ 

• รายการที่ทาํกบักจิการในต่างประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกบันิติบุคคลไม่เข้มงวด 

• การให้เช่าสนิทรัพย์หรือให้บริการทางการบริหารโดยกจิการแก่กจิการอื่น โดยไม่ได้รับ

ค่าตอบแทน 

• รายการขายที่มีการให้ส่วนลดหรือมีการรับคืนเป็นจาํนวนมากผดิปกติ 

• รายการที่มีข้อตกลงในลักษณะที่ซับซ้อน เช่น การขายที่มีภาระผูกพันในการซ้ือกลับคืน 

• รายการภายใต้สญัญาที่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขก่อนสญัญาหมดอายุ 

 

การทาํความเข้าใจลักษณะของรายการที่มีนัยสําคัญที่ไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจ (อ้างถึงย่อหน้าที่                  

16 (ก)) 

  

ก26. การสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของรายการที่มีนัยสาํคัญที่ไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจของกิจการ 

รวมถงึการทาํความเข้าใจเหตุผลทางธุรกจิของรายการดังกล่าว และเง่ือนไขของการทาํรายการ

น้ัน 

 

การสอบถามเพ่ือให้ทราบว่าบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

16 (ข)) 

  

ก27. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่มีนัยสาํคัญที่ไม่เป็นไป

ตามปกติธุรกิจของกิจการ ไม่เพียงแต่โดยการมีอิทธิพลโดยตรงต่อรายการดังกล่าวผ่านการ

เป็นผู้ร่วมทาํรายการน้ัน แต่อาจโดยการมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านคนกลาง ซ่ึงการมีอิทธิพล

ดังกล่าวอาจแสดงให้เหน็ถงึการมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกดิการทุจริต 
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การใชข้อ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัร่วมกนัในกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ 17) 

 

ก28. ข้อมูลที่สาํคัญเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ

อาจใช้ร่วมกนัได้ เช่น 

• การระบุบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

• ลักษณะของความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

• ความสมัพันธ์หรือรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่มีนัยสาํคัญหรือมีความ

ซับซ้อนซ่ึงอาจต้องพิจารณาเป็นพิเศษในการตรวจสอบ โดยเฉพาะรายการที่ผู้บริหาร

หรือผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลมีส่วนเกี่ยวข้องในทางการเงิน 

 

การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที่

เกีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

ปัจจยัเสีย่งทีจ่ะเกิดการทุจริตทีเ่กีย่วขอ้งกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกันทีมี่อํานาจครอบงํา    

(อ้างถงึย่อหน้าที่ 19) 

 

ก29. การที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมีอาํนาจครอบงาํฝ่ายบริหารทั้งหมดโดยไม่มี

การควบคุมที่ทดแทนได้ ถอืเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะเกดิการทุจริต
24

 ซ่ึงข้อบ่งช้ีของการที่บุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนัมีอาํนาจครอบงาํฝ่ายบริหารทั้งหมดดังกล่าว รวมถงึ 

• การที่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวใช้สิทธิยับย้ังการตัดสินใจทางธุรกิจที่มี

นัยสาํคัญของฝ่ายบริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล 

• การที่บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติขั้นสดุท้ายในการทาํรายการ

ที่มีนัยสาํคัญต่าง ๆ 

• การที่ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลไม่มีการอภิปราย (หรือมีการอภิปราย

เพียงเลก็น้อย) เกี่ยวกับข้อเสนอทางธุรกิจต่าง ๆ ที่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ดังกล่าวเป็นผู้เสนอ 

• การที่รายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว (หรือสมาชิกใน

ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว) มักไม่ได้รับการสอบ

ทานหรืออนุมัติอย่างเป็นอสิระ 

อาํนาจครอบงาํอาจมีอยู่ในบางกรณีถ้าบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้นาํในการก่อตั้ง

กจิการและยังคงมีบทบาทต่อมาในการเป็นผู้นาํในการบริหารกจิการ 

 

                                                 
24

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ภาคผนวก 1 
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ก30. กรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ การมีบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่มีอาํนาจครอบงาํอาจแสดง

ให้เหน็ถงึความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญอนั

เน่ืองมาจากการทุจริต ตัวอย่างเช่น 

• การเปล่ียนผู้บริหารอาวุโสหรือที่ปรึกษาทางวิชาชีพในอัตราที่สูงผิดปกติ อาจแสดงให้

เห็นว่ามีวิธีการทางธุรกิจที่ทุจริตหรือไม่มีจริยธรรม ที่ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายของ

บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

• การใช้คนกลางทางธุรกิจเพ่ือทาํรายการที่มีนัยสาํคัญ ซ่ึงเป็นรายการที่ไม่มีเหตุผล

ชัดเจนในทางธุรกจิ อาจแสดงให้ว่าบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัอาจมีผลประโยชน์

จากรายการน้ัน โดยผ่านการควบคุมคนกลางดังกล่าวเพ่ือกระทาํการทุจริต 

• หลักฐานที่แสดงให้เหน็ว่าบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัมีส่วนร่วมอย่างเกนิขอบเขต 

หรือให้ความสนใจอย่างมากในการเลือกใช้นโยบายการบัญชี หรือการกาํหนดประมาณ

การที่มีนัยสาํคัญ อาจแสดงให้เหน็ถงึความเป็นไปได้ของการทุจริตในการจัดทาํรายงาน

ทางการเงิน 

 

การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที่

เกีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 20) 

 

ก31. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมที่ผู้สอบบัญชีอาจเลือกใช้เพ่ือ

ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ประเมินได้จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคัญที่เกี่ยวข้องกบัความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั ขึ้นอยู่

กบัลักษณะของความเสี่ยงดังกล่าว และสถานการณข์องกจิการน้ัน
25

     

 

ก32. ตัวอย่างของวิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระที่ผู้สอบบัญชีอาจนาํมาใช้เม่ือผู้สอบบัญชีประเมิน

พบว่ามีความเสี่ยงที่ มีนัยสําคัญที่ ผู้บริหารจะไม่ได้บันทึกบัญชีหรือเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เหมาะสมเกี่ยวกับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันบางรายการตามที่กาํหนดใน

แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าจะเน่ืองจากการทุจริตหรือความผิดพลาด) 

รวมถงึ 

• การขอคาํยืนยันหรือปรึกษาหารือในบางประเดน็เกี่ยวกับรายการดังกล่าวกับผู้ที่เป็นคน

กลาง เช่น ธนาคาร สาํนักงานกฎหมาย ผู้คํา้ประกนั หรือนายหน้าตัวแทน ตามที่เหมาะสม

ในทางปฏบิัติและไม่มีข้อห้ามในทางกฎหมาย ข้อบังคับหรือจริยธรรม 

 

                                                 
25  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 กาํหนดแนวทางเพ่ิมเติมในการพิจารณาลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของ

วิธกีารตรวจสอบเพ่ิมเติม มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 มีข้อกาํหนดและให้แนวทางสาํหรับการตอบสนองที่

เหมาะสมต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญอนัเน่ืองมาจากการทุจริต 
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• การขอคาํยืนยันเกี่ยวกบัวัตถุประสงค์ เง่ือนไขบางประการ หรือจาํนวนเงินของรายการ

ดังกล่าวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัน้ัน (วิธกีารตรวจสอบน้ีอาจมีประสทิธภิาพ

น้อย หากผู้สอบบัญชีเห็นว่ากิจการมีแนวโน้มที่จะใช้อิทธิพลต่อบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกนัน้ันในการตอบการขอคาํยืนยันของผู้สอบบัญชี) 

• การอ่านงบการเงินหรือข้อมูลทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ของบุคคลหรือกจิการที่

เกี่ยวข้องกนัหากสามารถปฏบิัติได้ เพ่ือเป็นหลักฐานการบันทกึบัญชีรายการดังกล่าวใน

สมุดบัญชีของกจิการที่เกี่ยวข้องกนัน้ัน 

 

ก33. ถ้าผู้สอบบัญชีประเมินว่ามีความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง   

อนัเป็นสาระสาํคัญอนัเน่ืองมาจากการทุจริต ซ่ึงเป็นผลจากการที่บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั

มีอาํนาจครอบงาํกจิการ ผู้สอบบัญชีอาจใช้วิธกีารตรวจสอบอื่นดังตัวอย่างด้านล่างเพ่ิมเติมจาก

ข้อกาํหนดทั่วไปในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 เพ่ือทาํความเข้าใจเกี่ยวกบัความสมัพันธ์

ทางธุรกจิที่บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัมีต่อกจิการทั้งทางตรงและทางอ้อม และเพ่ือพิจารณา

ความจาํเป็นในการใช้วิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระที่เหมาะสมเพ่ิมเติม    

• สอบถามและปรึกษาหารือกบัผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล 

• สอบถามบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

• ตรวจสอบสญัญากบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่มีนัยสาํคัญ 

• สาํรวจข้อมูลเบื้ องหลังตามความเหมาะสม เช่น ผ่านทางอินเตอร์เนต็ หรือฐานข้อมูล

ทางธุรกจิต่าง ๆ จากภายนอก  

• สอบทานรายงานแจ้งความผดิปกติจากพนักงานหากมีการเกบ็ข้อมูลไว้  

 

ก34. ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีโดยไม่ทาํการทดสอบการควบคุม

ของกิจการเกี่ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันน้ันเหมาะสม

แล้ว ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัผลการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี อย่างไรกต็าม ในบางสถานการณ์

อาจเป็นไปไม่ได้ที่จะได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอสาํหรับความเสี่ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และ

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จากการตรวจสอบเน้ือหาสาระเพียงอย่างเดียว 

ตัวอย่างเช่น ถ้ารายการระหว่างกิจการกับกิจการภายในกลุ่มกิจการมีจาํนวนมาก และข้อมูล

จาํนวนมากที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าว เกดิขึ้น บันทกึ ประมวลผล หรือรายงานผ่านทาง

อเิลค็ทรอนิคภายในระบบข้อมูลเดียวกนั ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะออกแบบ

วิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระที่มีประสทิธิภาพ ที่จะสามารถลดความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล

ที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที่เกี่ยวข้องกบัรายการดังกล่าวให้อยู่ในระดับตํ่าที่ยอมรับ

ได้ สาํหรับสถานการณด์ังกล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

330 ที่กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
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เกี่ยวกบัความมีประสทิธิภาพของการควบคุมที่เกี่ยวข้อง
26

 ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุม

ของกิจการเกี่ยวกบัความครบถ้วนและถูกต้องของการบันทกึบัญชีเกี่ยวกบัความสัมพันธ์และ

รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

 

การระบุบุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัหรือรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีมี่นยัสาํคญั

ทีย่งัไม่เคยไดร้บัการระบุหรือเปิดเผยมาก่อน 

 

การแจ้งให้สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรับทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกนัที่ระบุได้ใหม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 22 (ก)) 

 

ก35. การแจ้งให้สมาชิกอื่นในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบรับทราบถงึข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการ

ที่เกี่ยวข้องกันที่ระบุได้ใหม่ในทนัท ีจะช่วยสมาชิกในกลุ่มในการพิจารณาว่าข้อมูลดังกล่าวมี

ผลกระทบต่อผลและข้อสรปุจากวิธปีระเมินความเสี่ยงที่ได้ปฏบิัติแล้วหรือไม่ และจาํเป็นจะต้อง

ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญอกีคร้ังหรือไม่ 

 

วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ระบุได้ใหม่หรือรายการ             

ที่มีนัยสาํคัญกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัน้ัน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 22 (ค)) 

 

ก36. ตัวอย่างวิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระที่ผู้สอบบัญชีอาจใช้ในการตรวจสอบบุคคลหรือกจิการที่

เกี่ยวข้องกันที่ระบุได้ใหม่หรือรายการที่มีนัยสาํคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันน้ัน 

รวมถงึ 

• การสอบถามเกี่ยวกบัลักษณะความสมัพันธ์ของกจิการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้อง

กันที่ระบุได้ใหม่น้ัน รวมถึง (ตามความเหมาะสม และไม่ผิดกฎหมาย ข้อบังคับหรือ

จริยธรรม) การสอบถามบุคคลภายนอกที่คาดว่าทราบข้อมูลที่สาํคัญเกี่ยวกับกิจการ

และธุรกิจของกิจการ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย นายหน้า ตัวแทนที่สาํคัญ ที่ปรึกษา ผู้คํา้

ประกนั และหุ้นส่วนทางธุรกจิที่ใกล้ชิดอื่น ๆ 

• การวิเคราะห์รายการบัญชีสาํหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ระบุได้

ใหม่ การวิเคราะห์ดังกล่าวอาจใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

• การตรวจสอบเง่ือนไขทางการค้าของรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่ระบุ

ได้ใหม่ และประเมินว่ารายการดังกล่าวถูกบันทกึบัญชีและเปิดเผยอย่างเหมาะสมตาม

แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
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 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ 8 (ข) 
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การจงใจไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้บริหาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 22 (จ)) 

 

ก37. ข้อกาํหนดและแนวทางของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 เกี่ยวกบัความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน มีความสาํคัญในสถานการณท์ี่แสดง

ให้เหน็ว่าผู้บริหารจงใจไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัหรือรายการ

กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสาํคัญแก่ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่า

จาํเป็นหรือไม่ที่จะต้องประเมินความน่าเช่ือถือของคาํตอบของผู้บริหารที่ให้แก่ผู้สอบบัญชี 

และคาํรับรองของผู้บริหารใหม่ 

 

รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีมี่นยัสาํคญัทีร่ะบุได ้ซึง่ไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจของกิจการ 

 

การประเมินเหตุผลทางธุรกจิของรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่มีนัยสาํคัญ (อ้างถงึย่อ

หน้าที่ 23) 

 

ก38. ในการประเมินเหตุผลทางธุรกิจของรายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนัที่มีนัยสาํคัญ 

ซ่ึงไม่เป็นตามปกติธุรกจิของกจิการ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถงึเร่ืองต่อไปน้ี 

• รายการดังกล่าวมีลักษณะดังน้ีหรือไม่ 

- มีความซับซ้อนมาก (เช่น เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

กนัหลายฝ่ายภายในกลุ่มของกจิการ) 

- มีเง่ือนไขทางการค้าที่ผดิปกติ เช่น ราคา อตัราดอกเบี้ย การคํา้ประกนั และเง่ือนไข

การจ่ายชาํระที่ผดิปกติ 

- เป็นรายการที่เกดิขึ้นโดยไม่มีเหตุผลทางธุรกจิที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล 

- เกี่ยวข้องกบักจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่ไม่เคยได้รับการระบุมาก่อน 

- มีการประมวลผลรายการในลักษณะที่ผดิปกติ 

• ผู้บริหารได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับลักษณะและวิธีการบันทึกบัญชีรายการดังกล่าวกับผู้มี

หน้าที่ในการกาํกบัดูแลหรือไม่ 

• ผู้บริหารเน้นถึงวิธีการบันทึกบัญชีวิธีใดวิธีหน่ึงที่เฉพาะเจาะจง มากกว่าจะคํานึงถึง

เน้ือหาทางเศรษฐกจิที่แท้จริงของรายการดังกล่าวหรือไม่ 

ถ้าคาํอธบิายของผู้บริหารไม่สอดคล้องกบัเง่ือนไขทางการค้าของรายการกบับุคคลหรือกจิการที่

เกี่ยวข้องกันน้ันอย่างมีสาระสาํคัญ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500
27

 ผู้สอบบัญชีต้อง

พิจารณาถงึความน่าเช่ือถอืของคาํอธบิายและคาํรับรองของผู้บริหารในเร่ืองที่สาํคัญอื่น ๆ ด้วย 
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ก39. ผู้สอบบัญชีอาจพยายามทาํความเข้าใจถึงเหตุผลทางธุรกจิของรายการจากมุมมองของบุคคล

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซ่ึงอาจช่วยให้ผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจเน้ือหาในเชิงเศรษฐกิจที่

แท้จริงของรายการดังกล่าวและสาเหตุในการทาํรายการดังกล่าวมากขึ้น เหตุผลทางธุรกจิจาก

มุมมองของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะทางธุรกิจของบุคคล

หรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัดังกล่าวอาจแสดงให้เหน็ถงึปัจจัยเสี่ยงที่จะเกดิการทุจริต 

 

การมอบอาํนาจและการอนุมัติรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสาํคัญ (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ 23 (ข)) 

 

ก40. การมอบอาํนาจและการอนุมัติรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสาํคัญซ่ึงไม่

เป็นไปตามปกติธุรกจิของกจิการ โดยผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล หรือผู้ถือหุ้น อาจ

ถอืเป็นหลักฐานการสอบบัญชีว่าได้มีการพิจารณารายการเหล่าน้ีในระดับที่เหมาะสมในกจิการ 

และเง่ือนไขทางการค้าของรายการดังกล่าวได้สะท้อนในงบการเงินอย่างเหมาะสม หากมี

รายการในลักษณะเช่นน้ีที่ไม่ต้องมีการมอบอาํนาจและไม่ต้องได้รับการอนุมัติ โดยไม่มี

คาํอธิบายที่สมเหตุสมผลจากผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล อาจแสดงถึงความ

เสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญอนัเน่ืองมาจากการทุจริตหรือ

ข้อผดิพลาด ในสถานการณด์ังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจต้องระมัดระวังรายการอื่น ๆ ที่มีลักษณะ

คล้ายกนัด้วย อย่างไรกต็าม การมอบอาํนาจและการอนุมัติอาจไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าไม่มี

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญอนัเน่ืองมาจากการทุจริต 

เน่ืองจากการมอบอาํนาจและการอนุมัติอาจไม่มีประสิทธิภาพถ้ามีการสมรู้ ร่วมคิดระหว่าง

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หรือถ้ากิจการอยู่ภายใต้อาํนาจครอบงําของบุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

 

ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ 

 

ก41. กิจการขนาดเลก็อาจไม่มีการควบคุมโดยการมอบอาํนาจ และการอนุมัติในระดับต่าง ๆ ซ่ึง

เป็นการควบคุมที่พบในกจิการขนาดใหญ่ ดังน้ัน ในการตรวจสอบกจิการขนาดเลก็ ผู้สอบบัญชี

อาจถือว่าการมอบอาํนาจและการอนุมัติ เป็นหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกบัการมีอยู่จริงของ

รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่มีนัยสาํคัญซ่ึงไม่เป็นไปตามปกติธุรกจิของกจิการ

ได้ในระดับที่ตํ่ากว่า ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาใช้วิธีตรวจสอบอื่นทดแทน เช่น การตรวจสอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง การขอคาํยืนยันลักษณะของรายการกบัผู้เกี่ยวข้อง หรือการสังเกตการณ์

การเข้ามาเกี่ยวข้องกบัรายการดังกล่าวของเจ้าของที่มีอาํนาจการจัดการ 
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ส่ิงทีผู่บ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองไวเ้กีย่วกบัรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัวา่เป็นรายการที่

มีเงือ่นไขเชน่เดียวกบัรายการทีเ่กิดข้ึนตามปกติธุรกิจ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 24) 

 

ก42. ถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับการเปรียบเทยีบราคาของรายการกบับุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนั กบัรายการที่คล้ายกนัที่เป็นรายการตามปกติธุรกจิ แต่โดยทั่วไปเป็นการ

ยากในทางปฏบิัติที่ผู้สอบบัญชีจะสามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีว่ารายการกบับุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวข้องกันน้ันมีลักษณะในด้านอื่น ๆ ทั้งหมดเช่นเดียวกับรายการที่เกิดตามปกติ

ธุรกจิ ตัวอย่างเช่น ถงึแม้ว่าผู้สอบบัญชีอาจสามารถยืนยันได้ว่ารายการกบับุคคลหรือกจิการที่

เกี่ยวข้องกนัใช้ราคาตลาด แต่กอ็าจไม่สามารถยืนยันได้ว่าเง่ือนไขอื่น ๆ ของรายการดังกล่าว 

(เช่น เง่ือนไขการชาํระเงิน เหตุการณ์ที่อาจเกดิขึ้น และค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็) เป็นเช่นเดียวกบั

รายการที่กระทาํโดยปกติกบักจิการที่เป็นอสิระต่อกนั ดังน้ัน อาจมีความเสี่ยงที่สิ่งที่ผู้บริหาร

ได้ให้การรับรองไว้เกี่ยวกับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันว่าเป็นรายการที่มี

เง่ือนไขเช่นเดียวกบัรายการที่เกดิขึ้นตามปกติธุรกจิ อาจขดัต่อข้อเทจ็จริงอย่างมีสาระสาํคัญ 

 

ก43. ในการจัดทาํงบการเงิน กาํหนดให้ผู้บริหารพิสูจน์สิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ยวกับ

รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัว่ามีเง่ือนไขเช่นเดียวกบัรายการที่เกดิขึ้นตามปกติ

ธุรกจิ สิ่งที่ผู้บริหารต้องจัดทาํเพ่ือสนับสนุนการรับรองดังกล่าว อาจรวมถงึ 

• การเปรียบเทยีบเงื่อนไขของรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนักบัเง่ือนไขของ

รายการที่เหมือนหรือคล้ายกนัซ่ึงทาํกบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั 

• การให้ผู้เช่ียวชาญภายนอกเป็นผู้กาํหนดราคาตลาด และยืนยันเง่ือนไขต่าง ๆ ในตลาด

ของรายการดังกล่าว 

• การเปรียบเทยีบเง่ือนไขของรายการดังกล่าวกบัเง่ือนไขของรายการต่าง ๆ ที่คล้ายกนัที่

ทาํกนัในตลาดเปิด 

 

ก44. การประเมินสิ่งที่ผู้บริหารได้จัดทาํเพ่ือสนับสนุนการรับรองดังกล่าว อาจทาํได้ดังน้ี 

• พิจารณาความเหมาะสมของขั้นตอนที่ ผู้บริหารกระทําในการสนับสนุนสิ่งที่ได้ให้        

การรับรองไว้ดังกล่าว 

• ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลภายในหรือภายนอกที่สนับสนุนสิ่งที่ ผู้บริหารได้ให้      

การรับรองไว้ดังกล่าว และทดสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเกี่ยวข้องของข้อมูล

ดังกล่าว 

• ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่สาํคัญที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้ดังกล่าว 

 

 

 

 



  สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 33 TSA 550 

ก45. แม่บทการรายงานทางการเงินอาจกาํหนดให้เปิดเผยรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้อง

กนัที่มีเง่ือนไขต่างจากรายการที่เกดิขึ้นตามปกติธุรกจิ ในสถานการณ์ดังกล่าว ถ้าผู้บริหารไม่ได้

เปิดเผยรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัในงบการเงิน อาจเป็นการแสดงว่ารายการ

ดังกล่าวมีเง่ือนไขเช่นเดียวกบัรายการที่เกดิขึ้นตามปกติธุรกจิ 

 

การประเมินวิธีบนัทึกบญัชีและการเปิดเผยความสมัพนัธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกิจการที่

เกีย่วขอ้งกนัทีร่ะบุได ้

 

ขอ้พิจารณาทีส่าํคญัในการประเมินการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 25) 

 

ก46. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาทั้งขนาดและลักษณะของ

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง และสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงที่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงเกดิขึ้น ในการประเมินว่าการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงน้ันมีสาระสาํคัญหรือไม่
28

 

ความสาํคัญของรายการที่มีต่อผู้ใช้งบการเงินอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กบัจาํนวนเงินที่บันทกึบัญชีเพียง

อย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กบัปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ลักษณะของความสมัพันธก์บับุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

 

การประเมินการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 25 (ก)) 

 

ก47. การประเมินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกาํหนดของ

แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หมายถึงการพิจารณาว่าข้อเทจ็จริงและสถานการณ์

ของความสมัพันธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั มีการสรปุและแสดงรายการ

อย่างเหมาะสมเพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลสามารถเข้าใจได้ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัรายการ

กบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัอาจไม่สามารถเข้าใจได้ ถ้า 

(ก) เหตุผลทางธุรกจิและผลกระทบของรายการดังกล่าวต่องบการเงินไม่ชัดเจน หรือขัดต่อ

ข้อเทจ็จริง หรือ 

(ข) เง่ือนไขสาํคัญ หรือเน้ือหาสาํคัญอื่น ๆ ของรายการดังกล่าวที่จาํเป็นต่อการทาํความเข้าใจ

ไม่ได้ถูกเปิดเผยอย่างเหมาะสม 
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   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ” 

ย่อหน้าที่ 11 (ก) และในย่อหน้าที่ ก16 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 ได้กาํหนดแนวทางสาํหรับสถานการณ ์

ที่อาจกระทบต่อการประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง  
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หนงัสือรบัรอง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 26) 

 

ก48. สถานการณ์ที่อาจเหมาะสมที่จะต้องได้รับหนังสือรับรองจากผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล 

รวมถงึ 

• เม่ือผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลอนุมัติรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่ (ก) 

มีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคัญต่องบการเงิน หรือ (ข) เกี่ยวข้องกบัผู้บริหาร 

• เม่ือผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลให้คาํรับรองด้วยวาจาต่อผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัรายละเอยีด

ของรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

• เม่ือผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลมีผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นในกจิการ

ที่เกี่ยวข้องกนัหรือรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

 

ก49. ผู้สอบบัญชีอาจตัดสนิใจที่จะขอหนังสอืรับรองเฉพาะเร่ืองเกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรอง

ไว้ เช่น คาํรับรองว่ารายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันไม่มีข้อตกลงที่ไม่ได้รับการ

เปิดเผย 

 

การสือ่สารกบัผูมี้หนา้ทีใ่นการกํากบัดูแล (อ้างถงึย่อหน้าที่ 27) 

 

ก50. การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลในเร่ืองที่มีนัยสาํคัญเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกนัที่พบในระหว่างการตรวจสอบ
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 จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีสร้างความเข้าใจร่วมกนักบั

ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลเกี่ยวกบัลักษณะและการแก้ไขปัญหาในเร่ืองดังกล่าว ตัวอย่างของ

เร่ืองที่สาํคัญเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั อาจรวมถงึ 

• การที่ผู้บริหารไม่ได้เปิดเผย (ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่) ต่อผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับบุคคล

หรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัหรือรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่มีนัยสาํคัญ 

ซ่ึงอาจทาํให้ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลตระหนักถึงความสัมพันธ์และรายการเกี่ยวกับ

บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่มีนัยสาํคัญ ซ่ึงไม่เคยทราบมาก่อน 

• การระบุถึงรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่มีนัยสาํคัญ ที่ไม่เคยมีการมอบ

อาํนาจหรืออนุมัติอย่างเหมาะสม ซ่ึงอาจทาํให้เกดิข้อสงสยัเกี่ยวกบัการทุจริต 

• การมีความเห็นไม่ตรงกันกับผู้บริหารเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและเปิดเผยรายการ

เกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่มีนัยสาํคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงิน

ที่เกี่ยวข้อง 

• การไม่ปฏบิัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ที่ห้ามทาํหรือจาํกดัการทาํรายการ

กบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนับางประเภท 

• ความยากลาํบากในการระบุผู้ที่มีอาํนาจควบคุมสงูสดุของกจิการ 
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   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้าที่ ก48 กาํหนดแนวทางเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัลักษณะของเร่ืองมีนัยสาํคัญ

ที่พบในระหว่างการตรวจสอบ 


