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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สารบัญ
ย่อหน้าที่

คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
ลักษณะของความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
วันถือปฏิบตั ิ
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กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอัน
เป็ นสาระสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกัน
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และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่ระบุได้
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คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ เกี่ ย วข้ องกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ สอบบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ
ความสัมพั นธ์และรายการกับบุ คคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกั นในการตรวจสอบงบการเงิ น
โดยเฉพาะได้ อธิบายเพิ่มเติมถึงการนํามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3151 รหัส 3302 และรหัส
2403 มาใช้ เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่
เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

ลักษณะของความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
2.

1

2
3

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันหลายรายการเป็ นรายการที่เป็ นปกติทางธุรกิจ
ในสถานการณ์ดังกล่าว รายการเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญต่ องบการเงินไม่ สูงไปกว่ ารายการที่คล้ ายคลึงกันแต่ เกิดกับบุคคลหรื อ
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน อย่างไรก็ตาม ลักษณะของความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกันในบางสถานการณ์ทาํ ให้ ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อัน เป็ นสาระสํา คั ญ ต่ อ งบการเงิ น สูง กว่ า รายการกับ บุ ค คลหรื อ กิจ การที่ไ ม่ เ กี่ย วข้ อ งกั น
ตัวอย่างเช่น
•
การที่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอาจดําเนินงานผ่านความสัมพันธ์หรือโครงสร้ างที่
ซับซ้ อน ทําให้ รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันมีความซับซ้ อนมากขึ้น
•
ระบบสารสนเทศอาจไม่ มีประสิทธิผลในการระบุหรือสรุปรายการและยอดคงเหลือ
ระหว่างกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
•
รายการกับบุ คคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอาจไม่ ได้ กระทําภายใต้ เงื่ อนไขปกติ ทาง
การตลาด เช่ น รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันบางรายการอาจไม่ มีการคิด
ค่าตอบแทนระหว่างกัน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญ โดยการทําความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปี ฎิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้ ”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริต
ในการตรวจสอบงบการเงิน”
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ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
3.

เนื่องจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันไม่ได้ เป็ นอิสระจากกัน แม่บทการรายงานทางการเงิน
จึงมักกําหนดวิธีการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับความสัมพันธ์ รายการและยอด
คงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันโดยเฉพาะ เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจลักษณะ
ของรายการและผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นต่องบการเงิน เมื่อแม่บทการรายงานทาง
การเงินมีข้อกําหนดดังกล่าว ผู้สอบบัญชีจึงมีความรับผิดชอบในการใช้ วิธีการตรวจสอบเพื่อ
ระบุ ประเมินและตอบสนองต่ อความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสํา คั ญ ที่เ กิ ด จากความผิ ด พลาดของกิจ การในการบั น ทึก บั ญ ชี หรื อ เปิ ดเผยข้ อ มู ล
ความสัมพันธ์ รายการและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอย่ างเหมาะสม
ตามที่กาํ หนดไว้ ในแม่บทดังกล่าว

4.

แม้ ว่าแม่ บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องจะมีข้อกําหนดเกี่ยวกับบุ คคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้ องกันเพียงเล็กน้ อยหรือไม่ มีข้อกําหนดเลย ผู้สอบบัญชียังคงต้ องมีความเข้ าใจอย่ าง
เพียงพอเกี่ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เพื่อให้ สามารถ
สรุปได้ ว่างบการเงินได้ รับผลกระทบจากความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้ องกันเหล่านั้นเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1)
(ก) การแสดงข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร (ตามแม่บทการนําเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร)
หรือ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก2)
(ข) การไม่ทาํ ให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจผิด (ตามแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์) (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ ก3)

5.

นอกจากนี้ การทําความเข้ าใจถึงความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังเกี่ยวข้ องกับการประเมินว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่อาจทําให้ เกิดการทุจริตหรือไม่ ตามที่กาํ หนดไว้
ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2404 เนื่องจากการทุจริตอาจเกิดได้ ง่ายขึ้นโดยผ่านบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

6.

จากข้ อจํากัดที่มีอยู่แล้ วตามลักษณะงานตรวจสอบบัญชี ทําให้ มีความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่ี
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญบางประการในงบการเงินอาจไม่ ถูก
ตรวจพบ แม้ ว่าการตรวจสอบบัญ ชีน้ัน จะได้ มีก ารวางแผนและปฏิบัติงานอย่า งเหมาะสม
ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการสอบบัญชีแล้ วก็ตาม5 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้ อจํากัดใน
การตรวจพบการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญของผู้สอบบัญชีจะสูงขึ้น
สําหรับเรื่องของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันด้ วยเหตุผลดังต่อไปนี้

4
5

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้ าที่ 24
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ ก52
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•

•

7.

ผู้บริหารอาจไม่ตระหนักถึงการมีอยู่ของความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกันทั้งหมด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่งถ้ าแม่ บทการรายงานทางการเงินไม่ ได้ มี
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอาจแสดงถึงโอกาสที่มากขึ้นที่ผ้ ูบริหาร
จะสมรู้ร่วมคิด ปกปิ ด หรือฉ้ อฉล

การวางแผนและปฏิบั ติ ง านตรวจสอบโดยใช้ วิ จ ารณญาณในการสั ง เกตและสงสั ย เยี่ ย ง
ผู้ประกอบวิชาชีพตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2006 นั้นมีความสําคัญมาก
ในกรณี น้ ี เนื่ อ งจากมี ค วามเป็ นไปได้ ท่ีค วามสัม พั น ธ์แ ละรายการกับ บุ คคลหรื อกิจ การที่
เกี่ยวข้ องกันจะไม่ได้ ถูกเปิ ดเผย ข้ อกําหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้จะช่วยผู้สอบบัญชี
ในการระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่
เกี่ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน และการออกแบบวิธกี าร
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้

วันถือปฏิบตั ิ
8.

6

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ให้ ถอื ปฏิบัติกบั การตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ 15
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วัตถุประสงค์
9.

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ
(ก) เพื่อทําความเข้ าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กันอย่ างเพี ยงพอ ไม่ ว่าแม่ บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องจะมีข้อกําหนดไว้
หรือไม่กต็ าม เพื่อให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถ
(1) ระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต จากความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ถ้ ามี) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการระบุและประเมินความเสี่ยง
จากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ นสาระสํา คั ญ อัน เนื่ อ งมาจาก
การทุจริต และ
(2) สรุปผลจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับ ว่างบการเงินกรณีท่ไี ด้ รับผลกระทบ
จากความสัมพันธ์และรายการดังกล่าวนั้น
ก. แสดงข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควรหรือไม่ (ตามแม่บทการนําเสนอข้ อมูลที่
ถูกต้ องตามที่ควร) หรือ
ข. ไม่ ท ํา ให้ ผ้ ู ใ ช้ ง บการเงิ น เข้ า ใจผิ ด หรื อ ไม่ (ตามแม่ บ ทการปฏิบั ติ ต าม
กฎเกณฑ์) และ
(ข) เพื่ อให้ ไ ด้ รับหลั กฐานการสอบบัญชี ท่ีเหมาะสมอย่ า งเพี ยงพอว่ าความสัมพั นธ์และ
รายการกับ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันได้ ถูกระบุ บัน ทึกบัญ ชี และเปิ ดเผยใน
งบการเงินอย่ างเหมาะสมตามที่กาํ หนดในแม่ บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
หรือไม่ ในกรณีท่แี ม่บทการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีข้อกําหนดเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

คําจํ ากัดความ
10. เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คําศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
ก. รายการที่เป็ นไปตามปกติธุรกิจ คือ รายการที่มีเงื่อนไขทางการค้ าระหว่ างผู้ซ้ ือและ
ผู้ขายที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกันแต่สมัครใจซื้อขายกัน และทําการซื้อขายอย่างเป็ นอิสระ
ต่อกันเพื่อให้ ตนเองได้ ผลประโยชน์ท่ดี ีท่สี ดุ
ข. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีลักษณะตามข้ อใดข้ อ
หนึ่งดังต่อไปนี้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก4-ก7)
(1) เป็ นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันตามนิยามที่กาํ หนดไว้ ในแม่บทการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง หรือ
(2) กรณีท่แี ม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องมีข้อกําหนดเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกันเพียงเล็กน้ อยหรือไม่มีข้อกําหนดเลย บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้ องกันหมายถึง
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บุคคลหรือกิจการอื่นที่มีอาํ นาจควบคุมหรือมีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ต่อกิจการผู้เสนอรายงาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้ อมผ่านคนกลางตั้งแต่
หนึ่งรายขึ้นไป
ข. กิจการอื่นที่กจิ การผู้เสนอรายงานมีอาํ นาจควบคุมหรือมีอทิ ธิพลอย่างเป็ น
สาระสําคัญ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้ อมผ่านคนกลางตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไป
หรือ
ค. กิจการอื่นที่อยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกันกับกิจการผู้เสนอรายงานผ่านทาง
1. ผู้ถอื หุ้นที่มีอาํ นาจควบคุมรายเดียวกัน
2. ผู้เป็ นเจ้ าของทั้งสองกิจการเป็ นบุคคลในครอบครั วที่ใกล้ ชิดกัน
หรือ
3. ผู้บริหารที่สาํ คัญร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม กิจการทั้งหลายที่อยู่ภายใต้ อาํ นาจควบคุมของรัฐเช่นเดียวกัน (ไม่ว่า
ในระดับประเทศ หรือท้ องถิ่น) ไม่ถือว่ามีความเกี่ยวข้ องกัน ถ้ ากิจการเหล่านั้น
ไม่มีรายการค้ าหรือการแบ่งปันทรัพยากรที่มีนัยสําคัญระหว่างกัน
ก.

ข้อกําหนด
วิธีการประเมินความเสีย่ งและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
11. จากวิธีการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องที่กล่ าวไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 315 และ รหัส 240 ซึ่งกําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องกระทําในระหว่างการตรวจสอบ7 ผู้สอบ
บัญชีจะต้ องปฏิบัติตามวิธกี ารตรวจสอบและกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 12-17
เพื่ อให้ ไ ด้ ข้ อมู ล ที่เ กี่ย วข้ อ งในการระบุ ค วามเสี่ย งจากการแสดงข้ อมู ล ที่ขัด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก8)
การทําความเข้าใจความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันของกิจการ
12. การหารือร่ วมกันระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 315 และรหัส 2408 ต้ องรวมถึงการพิจารณาผลกระทบต่องบการเงินที่อาจเกิดขึ้นจาก
ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญอันเนื่องมาจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาดโดยมีสาเหตุ
จากความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก9-ก10)

7
8

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้ าที่ 5 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้ าที่ 16
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้ าที่ 10 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้ าที่ 15
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13. ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับ
(ก) การระบุบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงจากงวดบัญชีก่อน
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก11-ก14)
(ข) ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่ างกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเหล่ านี้
และ
(ค) กิจการทํารายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเหล่านี้ในระหว่างงวดบัญชีหรือไม่
ถ้ าได้ ทาํ ประเภทและวัตถุประสงค์ของรายการนั้นคืออะไร
14. ผู้สอบบัญชีต้องสอบถามผู้บริหารและบุคคลอื่นในกิจการ และใช้ วิธีประเมินความเสี่ยงวิธีอ่ นื
ตามสมควร เพื่อทําความเข้ าใจเกี่ยวกับการควบคุมที่ผ้ ูบริหารกําหนดไว้ (ถ้ ามี) ในการ (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ ก15-ก20)
(ก) ระบุ บันทึกบัญชีและเปิ ดเผยความสัมพันธ์และรายการระหว่างกิจการกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกันตามที่กาํ หนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
(ข) มอบอํา นาจและอนุ มั ติ ร ายการและข้ อ ตกลงที่มี นั ย สํา คั ญ กับ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่
เกี่ยวข้ องกัน และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก21)
(ค) มอบอํานาจและอนุมัติรายการและข้ อตกลงที่มีนัยสําคัญที่ไม่เป็ นไปตามปกติธุรกิจ
ความระมัดระวังข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันในการสอบทานบันทึกหรือเอกสาร
ต่าง ๆ
15. ในระหว่างการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องมีความระมัดระวังอยู่เสมอในการตรวจสอบบันทึก
หรือเอกสารเกี่ยวกับข้ อตกลงหรือข้ อมูลอื่น ๆ ที่อาจแสดงให้ เห็นถึงการมีอยู่ของความสัมพันธ์
หรือรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่ผ้ ูบริหารไม่ได้ ระบุหรือเปิ ดเผยให้ ผ้ ูสอบบัญชี
ทราบมาก่อน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก22-ก23)
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบเอกสารต่อไปนี้ เพื่อหาข้ อบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของ
ความสัมพันธ์หรือรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่ผ้ ูบริหารไม่ได้ ระบุหรือเปิ ดเผย
ให้ ผ้ ูสอบบัญชีทราบมาก่อน
(ก) หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารและจดหมายยืนยันจากทนายความซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง
ของวิธกี ารตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
(ข) รายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล และ
(ค) บันทึกหรือเอกสารต่าง ๆ ที่ผ้ ูสอบบัญชีพิจารณาว่าเป็ นสิ่งจําเป็ นสําหรับสถานการณ์
ของกิจการ
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16. ถ้ าผู้สอบบัญชีพบรายการที่มีนัยสําคัญที่ไม่ เป็ นไปตามปกติทางธุรกิจของกิจการในระหว่ าง
การตรวจสอบตามวิธีการที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 15 หรือจากวิธีการตรวจสอบอื่น ผู้สอบบัญชี
ต้ องสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก24-ก25)
(ก) ลักษณะของรายการดังกล่าว และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก26)
(ข) มีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเกี่ยวข้ องด้ วยหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก27)
การแบ่งปันข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันในกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบ
17. ผู้สอบบัญชีต้องแบ่งปันข้ อมูลที่ได้ รับเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับสมาชิกอื่น ๆ
ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก28)
การระบุ และประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมู ลที่ขดั ต่ อข้อเท็ จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่
เกีย่ วข้องกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
18. เพื่อปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ในการระบุและประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ9 ผู้สอบบัญชีต้องระบุและ
ประเมิ น ความเสี่ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํา คั ญ ที่เ กี่ย วกับ
ความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน และต้ องพิจารณาว่าความเสี่ยง
ดังกล่าวเป็ นความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญหรือไม่ โดยในการพิจารณาดังกล่าวผู้สอบบัญชีต้องถือว่า
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่มีนัยสําคัญที่ไม่เป็ นไปตามปกติทางธุรกิจของ
กิจการที่ระบุได้ น้ันเป็ นความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ
19. ถ้ าผู้สอบบัญชีพบปั จจัยเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต (รวมถึงสถานการณ์ท่เี กี่ยวกับการมีอยู่ ของ
บุ คคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ที่มีอาํ นาจครอบงํากิจการ) ในระหว่ า งการปฏิบัติตามวิ ธี
ประเมิ น ความเสี่ ย งและกิจ กรรมที่เ กี่ ย วข้ อ งที่เ กี่ย วกั บ บุ ค คลหรื อ กิจ การที่เ กี่ย วข้ อ งกั น
ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งพิ จ ารณาข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วในขณะที่ท าํ การระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ย งจาก
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญอันเนื่องมาจากการทุจริตตามที่กาํ หนด
ไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก6 และ ก29-ก30)
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การตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย งจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํ า คัญ ที่
เกีย่ วข้องกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
20. ตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ที่กาํ หนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงที่ประเมินได้ 10 ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและทําการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้ ได้
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่ างเพี ยงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน วิธีการตรวจสอบดังกล่ าวรวมถึงข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 21-24 (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก31-ก34)
การระบุบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน หรือรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีม่ ีนยั สําคัญ
ทีย่ งั ไม่เคยได้รบั การระบุหรือเปิ ดเผยมาก่อน
21. ถ้ าผู้สอบบัญชีพบว่ ามีข้อตกลงหรือข้ อมูลที่แสดงให้ เห็นถึงการมีอยู่ ของความสัมพั นธ์หรือ
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่ผ้ ูบริหารไม่เคยระบุหรือเปิ ดเผยต่อผู้สอบบัญชี
มาก่อน ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าวยืนยันถึงการมีอยู่ของความสัมพันธ์
หรือรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันหรือไม่
22. ถ้ าผู้สอบบัญชีพบว่ามีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันหรือมีรายการกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้ องกันที่มีนัยสําคัญ ซึ่งผู้บริหารไม่เคยระบุหรือเปิ ดเผยต่อผู้สอบบัญชีมาก่อน ผู้สอบบัญชี
ต้ อง
(ก) แจ้ งให้ สมาชิกอื่นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรับทราบทันที (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก35)
(ข) กรณีท่แี ม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องมีข้อกําหนดเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกัน
(1) ขอให้ ผู้ บ ริ ห ารของกิ จ การระบุ ร ายการทั้ ง หมดที่ มี กั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่
เกี่ยวข้ องกันรายใหม่ท่รี ะบุได้ เพื่อให้ ผ้ ูสอบบัญชีใช้ ในการประเมินต่อไป และ
(2) สอบถามผู้บริ หารว่ าเหตุใดการควบคุมของกิจการเกี่ยวกับความสัมพั นธ์และ
รายการกับบุคคลหรือกิจการเกี่ยวข้ องกัน จึงบกพร่องทําให้ ไม่สามารถระบุหรือ
เปิ ดเผยความสัมพันธ์หรือรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันนั้นได้
(ค) ใช้ วิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่ระบุได้
ใหม่ หรือรายการที่มีนัยสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันนั้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก36)
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(ง) พิจารณาอีกครั้งถึงความเสี่ยงต่ อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอื่น หรือรายการกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่มีนัยสําคัญอื่นที่อาจมีอยู่ โดยผู้บริหารไม่เคยระบุหรือ
เปิ ดเผยต่อผู้สอบบัญชีมาก่อน และใช้ วิธกี ารตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่จาํ เป็ น และ
(จ) ถ้ าการไม่เปิ ดเผยของผู้บริหารมีลักษณะเป็ นการจงใจ (ซึ่งบ่งชี้ถงึ ความเสี่ยงจากการแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญอันเนื่องมาจากการทุจริต) ผู้สอบบัญชีควร
ประเมินผลกระทบต่อการตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก37)
รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีม่ ีนยั สําคัญทีร่ ะบุได้ ซึง่ ไม่เป็ นตามปกติธุรกิจของกิจการ
23. สําหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่มีนัยสําคัญที่ระบุได้ ซึ่งไม่เป็ นตามปกติ
ทางธุรกิจของกิจการ ผู้สอบบัญชีต้อง
(ก) ตรวจสอบสัญญาหรือข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) และประเมินว่า
(1) เหตุผลทางธุรกิจของรายการ (หรือการขาดเหตุผลทางธุรกิจ) แสดงให้ เห็นว่ า
การทํารายการดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับการทุจริตในการจัดทํารายงานทางการเงินหรือ
ปกปิ ดการใช้ สนิ ทรัพย์อย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก38-ก39)11
(2) เงื่อนไขทางการค้ าของรายการนั้นสอดคล้ องกับคําอธิบายของผู้บริหารหรือไม่
(3) รายการดังกล่าวได้ ถูกบันทึกบัญชีและเปิ ดเผยในงบการเงินอย่างเหมาะสม และ
เป็ นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องหรือไม่ และ
(ข) ทําให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่แี สดงว่ารายการดังกล่าวมีการมอบอํานาจและ
ได้ รับการอนุมัติอย่างเหมาะสม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก40-ก41)
สิ่งทีผ่ บู ้ ริหารได้ให้การรับรองไว้เกีย่ วกับรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันว่าเป็ นรายการที ่
มีเงือ่ นไขเช่นเดียวกับรายการทีเ่ กิดขึ้นตามปกติธุรกิจ
24. เมื่ อ ผู้ บริ ห ารได้ ให้ การรั บ รองงบการเงิ น ในส่ ว นของรายการกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่
เกี่ยวข้ องกันว่าเป็ นรายการที่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ ผู้สอบบัญชี
ต้ องได้ รับหลั กฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่ างเพี ยงพอในเรื่ องที่ให้ คํารับรองดังกล่ าว
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก42-ก45)
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การประเมินวิธีบนั ทึกบัญชี และการเปิ ดเผยความสัมพันธ์และรายการกับบุ คคลหรือกิจการที่
เกีย่ วข้องกันทีร่ ะบุได้
25. ในการแสดงความเห็นต่ องบการเงิน ตามข้ อกํา หนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 70012
ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่า (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก46)
(ก) การบันทึกบัญชีและเปิ ดเผยความสัมพันธ์หรือรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กันในงบการเงิน เป็ นไปอย่างเหมาะสมตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
หรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก47) และ
(ข) ผลกระทบของความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
(1) ทําให้ งบการเงินไม่ ได้ แสดงข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควรหรือไม่ (ตามแม่ บทการ
นําเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร) หรือ
(2) ทําให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจผิดหรือไม่ (ตามแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์)
หนังสือรับรอง
26. ถ้ าแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องมีข้อกําหนดเกี่ยวกับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน ผู้สอบบัญชีต้องได้ รับหนังสือรับรองจากผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
ของกิจการ (หากเหมาะสม) โดยระบุว่า (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก48-ก49)
(ก) กิจการได้ เปิ ดเผยต่ อผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่ระบุได้ และ
ความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันทั้งหมดที่ทราบแล้ ว และ
(ข) กิจการได้ บั นทึกบั ญชี และเปิ ดเผยความสัมพั นธ์และรายการกับบุ คคลหรื อกิ จการที่
เกี่ยวข้ องกันในงบการเงินอย่างเหมาะสมตามที่กาํ หนดในแม่บทการรายงานทางการเงินแล้ ว
การสือ่ สารกับผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกํากับดู แล
27. ยกเว้ นในกรณีท่ผี ้ ูมีหน้ าที่ในการกํากับดูแลของกิจการทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการอยู่
แล้ ว13 ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับเหตุการณ์สาํ คัญที่พบใน
ระหว่างการตรวจสอบซึ่งเกี่ยวข้ องกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก50)
เอกสารหลักฐาน
28. ผู้สอบบัญชีต้องบันทึกรายชื่อและลักษณะของความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กันไว้ ในกระดาษทําการของผู้สอบบัญชีด้วย14

12
13
14

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 10-15
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 “การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล” ย่อหน้ าที่ 13
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้ าที่ 8-11 และย่อหน้ าที่ ก6
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
แม่ บ ทการรายงานทางการเงิ น ที ่มี ข อ้ กํ า หนดขัน้ ตํ่ า เกี ่ย วกับ บุ คคลหรื อกิ จ การที ่เ กี ่ย วข้อ งกัน
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 4)
ก1. แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องที่มีข้อกําหนดขั้นตํ่าเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กัน ได้ ให้ คาํ จํากัดความของคําว่าบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันไว้ แต่คาํ จํากัดความดังกล่าวมี
ขอบเขตที่แคบกว่าคําจํากัดความที่ให้ ไว้ ในย่อหน้ าที่ 10 (ข) (2) ของมาตรฐานการสอบบัญชี
ฉบับนี้อย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้น ข้ อกําหนดในแม่บทดังกล่าวเกี่ยวกับการเปิ ดเผยความสัมพันธ์
และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน จะนํามาถือปฏิบัติกบั ความสัมพันธ์และรายการ
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันได้ น้อยกว่ามาก
แม่บทการนําเสนอข้อมูลทีถ่ กู ต้องตามทีค่ วร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 4 (ก))
ก2. สําหรับแม่บทการนําเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร15 ความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกันอาจทําให้ งบการเงินไม่ได้ แสดงข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร เช่น ในกรณีท่ี
ข้ อเท็จจริงทางเศรษฐกิจของความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ดังกล่าวไม่ได้ แสดงอย่างเหมาะสมในงบการเงิน ตัวอย่างของการแสดงข้ อมูลในงบการเงินที่
อาจไม่ถูกต้ องตามที่ควร เช่น ถ้ ากิจการบันทึกรายการขายสินทรัพย์ของกิจการให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่
มีอาํ นาจควบคุมในราคาที่สูงหรือตํ่ากว่าราคาตลาดยุติธรรม รวมอยู่ในกําไรหรือขาดทุนของ
กิจการ แม้ ว่ารายการดังกล่าวอาจถือเป็ นการลงทุนเพิ่มหรือการคืนทุน หรือการจ่ายเงินปันผล
แม่บทการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 4 (ข))
ก3. สําหรับแม่บทการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ ความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กันจะทําให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจผิดตามที่กล่าวไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 หรือไม่น้ัน
ขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ท่เี ฉพาะเจาะจงของงานตรวจสอบ เช่น ถึงแม้ ว่าการไม่เปิ ดเผยความสัมพันธ์
และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันในงบการเงินจะเป็ นไปตามแม่บทและกฎหมาย
หรือข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง งบการเงินดังกล่าวอาจสร้ างความเข้ าใจผิดให้ กบั ผู้ใช้ งบการเงินได้ หาก
กิจการมีรายได้ ส่วนใหญ่จากรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน และข้ อเท็จจริงดังกล่ าว
ไม่ได้ ถูกเปิ ดเผย อย่างไรก็ตาม เป็ นการยากที่ผ้ ูสอบบัญชีจะพิจารณาว่างบการเงินที่ได้ จัดทําและ
เปิ ดเผยตามแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แล้ วจะทําให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจผิด หากผู้สอบบัญชี
พิจารณาตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 21016 แล้ วว่าแม่บทดังกล่าวสามารถยอมรับได้ 17
15

16
17

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ 13 (ก) ให้ ความหมายของแม่บทการนําเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ อง
ตามที่ควรและแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ 6 (ก)
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 ย่อหน้ าที่ ก12
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คําจํ ากัดความของบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 10 (ข))
ก4. แม่บทการรายงานทางการเงินจํานวนมากกล่าวถึงหลักการของการควบคุมและการมีอทิ ธิพล
อย่างมีนัยสําคัญ ถึงแม้ ว่าจะกล่ าวถึงหลักการเหล่ านี้โดยใช้ คาํ ศัพท์ท่แี ตกต่ างกันแต่ อธิบาย
โดยทั่วไปได้ ดังนี้
(ก) การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของ
กิจการ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งผลประโยชน์จากกิจกรรมนั้น ๆ และ
(ข) อิท ธิ พ ลอย่ า งมี นั ย สํา คั ญ (ซึ่ ง อาจเกิด ขึ้ นผ่ า นทางการถื อ หุ้ น ตามข้ อ กํา หนดของ
กฎหมายหรื อข้ อตกลง) หมายถึง อํานาจในการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการ แต่ไม่ได้ ควบคุมนโยบายดังกล่าว
ก5. การมี อ ยู่ ข องความสัม พั น ธ์ต่ อ ไปนี้ อาจแสดงให้ เ ห็น ถึ ง การควบคุ ม หรื อ อิท ธิ พ ลอย่ า งมี
นัยสําคัญ
(ก) การถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้ อม หรือการมีผลประโยชน์ทางการเงินอื่นในกิจการ
(ข) การถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้ อม หรือการมีผลประโยชน์ทางการเงินของกิจการ ใน
กิจการอื่น ๆ
(ค) การเป็ นส่วนหนึ่งของผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลหรือผู้บริหารสําคัญ (เช่น เป็ นผู้บริหาร
ที่มีอาํ นาจและความรับผิดชอบในการวางแผน จัดการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
กิจการ)
(ง) เป็ นบุคคลในครอบครัวที่ใกล้ ชิดกับบุคคลในข้ อ (ค) ข้ างต้ น
(จ) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญกับบุคคลในข้ อ (ค) ข้ างต้ น
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีม่ ีอํานาจครอบงํา
ก6. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ที่สามารถใช้ การควบคุมหรืออิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญอาจอยู่
ในฐานะที่สามารถใช้ อาํ นาจครอบงํากิจการหรือผู้บริหารของกิจการได้ ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าว
ควรนํามาพิจารณาเมื่อมีการระบุและประเมินความเสี่ยงจากข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสําคัญอันเนื่องมาจากการทุจริต ที่ได้ อธิบายเพิ่มเติมไว้ ในย่อหน้ าที่ ก29-ก30
กิจการทีจ่ ดั ตัง้ ขึ้นเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะทีเ่ ป็ นกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ก7. ในบางสถานการณ์ กิจการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ18 อาจเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ของกิจการ เนื่ อ งจากโดยเนื้ อ หาแล้ ว กิจ การอาจสามารถควบคุม กิจ การที่จ ัด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะดังกล่ าวได้ ถึงแม้ ว่ากิจการจะถือหุ้นเพียงเล็กน้ อยหรือไม่ ได้ ถือหุ้ นใน
กิจการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนั้น
18

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้ าที่ ก26-ก27 ให้ แนวทางเกี่ยวกับลักษณะของกิจการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
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วิธีการประเมินความเสีย่ งและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับความสัมพันธ์และ
รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 11)
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับหน่ายงานภาครัฐ
ก8. ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน อาจได้ รับผลกระทบจากข้ อกําหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบ
หรือจากภาระของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเกิดจากข้ อกฎหมาย ข้ อบังคับหรือจากหน่ วยงานอื่น
ดังนั้น ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ อาจไม่จาํ กัดแต่เพียงการระบุถึง
ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์
และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน แต่อาจรวมถึงความรับผิดชอบที่มากขึ้นใน
การระบุถึงความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และหน่วยงานอื่นที่ควบคุม
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีข้อกําหนดเฉพาะเกี่ยวกับการทําธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กัน นอกจากนั้น ผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐอาจต้ องคํานึงถึงข้ อกําหนดในการรายงาน
ทางการเงินของหน่ วยงานภาครัฐ เกี่ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้ องกันที่อาจแตกต่างจากข้ อกําหนดในเรื่องดังกล่าวสําหรับภาคเอกชน
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การทําความเข้าใจเกีย่ วกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
การหารือในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 12)
ก9. เรื่องที่อาจกล่าวถึงในการหารือในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึง
•
ลักษณะและขอบเขตของความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
(เช่น การใช้ ข้อมูลที่ผ้ ูสอบบัญชีบันทึกไว้ เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่ระบุ
ได้ และปรับปรุงให้ เป็ นปัจจุบันหลังการตรวจสอบแต่ละครั้ง)
•
การเน้ นถึงความสําคัญของการรักษาไว้ ซ่ึงการใช้ วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ เกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
•
สถานการณ์หรือเงื่อนไขของกิจการที่อาจแสดงให้ เห็นถึงการมีอยู่ของความสัมพันธ์และ
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ที่ผ้ ูบริหารไม่เคยระบุหรือเปิ ดเผยต่อผู้สอบ
บัญชีมาก่อน (เช่น โครงสร้ างองค์กรที่ซับซ้ อน การใช้ กจิ การที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะในการบันทึกรายการนอกงบดุล หรือระบบสารสนเทศที่ไม่เพียงพอ)
•
บันทึกหรือเอกสารที่อาจแสดงถึงการมีอยู่ของความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
•
การให้ ความสําคัญของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลต่อการระบุ การบันทึก
บัญชีท่เี หมาะสม และการเปิ ดเผยข้ อมูลความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกัน (ถ้ าแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องมีข้อกําหนดเกี่ยวกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน) และความเสี่ยงที่ผู้บริหารจะไม่ปฏิบัติตามการควบคุมที่
เกี่ยวข้ อง
ก10. นอกจากนี้ การหารือเกี่ยวกับการทุจริตอาจรวมถึงข้ อพิจารณาเป็ นพิเศษเกี่ยวกับการที่บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอาจมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการทุจริตได้ อย่างไร เช่น
•
กิจการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่ควบคุมโดยผู้บริหาร อาจถูกใช้ เพื่อการบริหาร
กําไรได้ อย่างไร
•
รายการค้ าระหว่างกิจการและหุ้นส่วนทางธุรกิจของผู้บริหารสําคัญของกิจการ อาจถูกทํา
ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ เกิดการใช้ สนิ ทรัพย์ของกิจการในทางมิชอบได้ อย่างไร
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การระบุบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13 (ก))
ก11. ถ้ าแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องมีข้อกําหนดเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กัน กิจการควรมีข้อมูลเกี่ยวกับการระบุบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันพร้ อมสําหรับผู้บริหาร
เนื่ อ งจากระบบสารสนเทศของกิจ การต้ อ งมีก ารบัน ทึก ประมวลผล และสรุป เกี่ย วกับ
ความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เพื่อที่กจิ การจะสามารถปฏิบัติ
ตามข้ อกําหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินในการบันทึกบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลได้
ดังนั้น ผู้บริหารควรต้ องมีรายชื่อของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันและข้ อมูลที่เปลี่ยนแปลง
จากงวดบัญชีก่อนทั้งหมด สําหรับงานตรวจสอบบัญชีกจิ การที่เป็ นลูกค้ ารายเดิม การสอบถาม
จะช่วยในการเปรียบเทียบข้ อมูลที่ได้ รับจากผู้บริหารกับข้ อมูลที่ผ้ ูสอบบัญชีบันทึกไว้ เกี่ยวกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันในการตรวจสอบบัญชีงวดก่อน
ก12. อย่ างไรก็ตาม ถ้ าแม่ บทการรายงานทางการเงินไม่ มีข้อกําหนดเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน กิจการอาจไม่มีระบบสารสนเทศสําหรับเรื่องดังกล่าว ในสถานการณ์เช่นนี้ อาจ
เป็ นไปได้ ท่ีผ้ ูบริหารจะไม่ ตระหนักถึงการมีอยู่ของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันทั้งหมด
ถึงกระนั้น ผู้สอบบัญชียังคงต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดในการสอบถามข้ อมูล ตามที่ระบุใน
ย่อหน้ าที่ 13 เนื่องจากผู้บริหารอาจตระหนักถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันตามความหมาย
ที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าวคําถามของผู้สอบ
บัญชีเกี่ยวกับการระบุถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันของกิจการ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของวิธกี าร
ประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315
เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลเกี่ยวกับ
•
ผู้เป็ นเจ้ าของกิจการและโครงสร้ างการจัดการ
•
ประเภทของเงินลงทุนที่กจิ การกําลังลงทุนในปัจจุบันและวางแผนจะลงทุน และ
•
การจัดโครงสร้ างขององค์กร และการจัดหาเงินทุน
สํา หรั บ กรณี ท่ี มี ค วามสั ม พั น ธ์ ภ ายใต้ การควบคุ ม เดี ย วกั น ผู้ บ ริ ห ารมั ก จะตระหนั ก ถึ ง
ความสัมพันธ์ดังกล่าวหากความสัมพันธ์น้ันมีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจต่อกิจการ การสอบถาม
ของผู้สอบบัญชีจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้ าเน้ นว่าบุคคลหรือกิจการที่กจิ การมีรายการค้ าที่มี
นั ย สํา คั ญ ด้ ว ย หรื อ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกัน อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ เป็ นบุ ค คลหรื อ กิจ การที่
เกี่ยวข้ องกันหรือไม่
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ก13. ในเรื่ องเกี่ยวกับการตรวจสอบกลุ่มกิจการ มาตรฐานการสอบบัญชี รหั ส 600 กําหนดให้
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบของกลุ่มกิจการให้ รายชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่ได้ รับจาก
ผู้บริหารของกลุ่มกิจการ หรือที่ตนทราบเพิ่มเติมแก่ผ้ ูสอบบัญชีของแต่ละกิจการในกลุ่ม19 ถ้ า
กิจการที่ตรวจสอบเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ข้ อมูลดังกล่าวจะเป็ นข้ อมูลพื้นฐานที่มีประโยชน์ต่อ
ผู้สอบบัญชีในการสอบถามผู้ บริ หารเกี่ยวกับการระบุบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันของ
กิจการนั้น
ก14. ผู้สอบบัญชีอาจได้ รับข้ อมูลบางอย่างเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันจากการสอบถาม
ผู้บริหารในระหว่างขั้นตอนการรับงานสอบบัญชีครั้งแรกหรือการรับงานสอบบัญชีในปี ถัดไป
การควบคุมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันของกิจการ (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ 14)
ก15. บุ ค คลอื่น ในกิจ การ อาจทราบเกี่ย วกับ ความสัมพั น ธ์แ ละรายการกับ บุ คคลหรื อกิจ การที่
เกี่ยวข้ องกัน และการควบคุมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และรายการดังกล่ าวของกิจการ บุคคล
เหล่านี้ซ่ึงเป็ นส่วนหนึ่งของฝ่ ายบริหาร อาจรวมถึง
•
ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
•
พนั กงานซึ่งเป็ นผู้ สร้ าง ประมวลผล หรื อบันทึกรายการที่มีนัยสําคัญและไม่ เป็ นไป
ตามปกติธุรกิจ รวมถึงผู้ท่เี ป็ นผู้ควบคุมดูแลการทํางานของพนักงานดังกล่าว
•
ผู้ตรวจสอบภายใน
•
ฝ่ ายกฎหมายของกิจการ และ
•
ผู้ดูแลเรื่องจริยธรรมของกิจการหรือบุคคลที่เทียบเท่า
ก16. การตรวจสอบบัญชีกระทําบนหลักการที่ว่าผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล ทราบและ
เข้ าใจว่าตนเองมีความรับผิดชอบต่อการจัดทํางบการเงินให้ เป็ นไปตามแม่บทการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการแสดงข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร และการจัดให้ มีการควบคุม
ภายในที่จาํ เป็ น เพื่อให้ สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญอันเนื่องมาจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด20 ดังนั้น ถ้ าแม่บทการรายงาน
ทางการเงินมีข้อกําหนดเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ผู้บริหารโดยการกํากับดูแล
ของผู้ มีหน้ าที่ในการกํากับดู แล ต้ องออกแบบ นําไปปฏิบัติ และรั กษาไว้ ซ่ึงการควบคุ มที่
เพียงพอสําหรั บความสัมพั นธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันในการจัดทํา
งบการเงิน เพื่อที่รายการดังกล่าวจะได้ ถูกระบุและบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสม รวมทั้งเปิ ดเผย
ข้ อมูลตามที่กาํ หนดไว้ โดยแม่บทการรายงานทางการเงิน สําหรับหน้ าที่ในการกํากับดูแลนั้น
19

20

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้ อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงาน
ของผู้สอบบัญชีอ่นื ” ย่อหน้ าที่ 40 (จ)
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้ าที่ ก2
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ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลต้ องติดตามดูแลว่าผู้บริหารละเลยความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมดังกล่าวหรือไม่ หากแม่บทการรายงานทางการเงินไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน โดยหน้ าที่แล้ วผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลอาจขอข้ อมูลจากผู้บริหาร เพื่อ
ทําความเข้ า ใจลั กษณะและเหตุผลทางธุ รกิจของความสัมพั น ธ์และรายการกับ บุ คคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ก17. เพื่ อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ในการทําความเข้ าใจ
สภาพแวดล้ อมการควบคุม21 ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาลักษณะของสภาพแวดล้ อมการควบคุม
ที่เกี่ยวข้ องเพื่อขจัดความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่
เกี่ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เช่น
•
จริยธรรมภายในองค์กรได้ ถูกสื่อสารไปยังบุคลากรของกิจการและมีการบังคับใช้ อย่าง
เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงสถานการณ์ท่ีกิจการอาจทํารายการที่มีลักษณะเฉพาะกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
•
นโยบายและวิธีการในการเปิ ดเผยผลประโยชน์ท่ผี ้ ูบริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับ
ดูแลได้ รับจากรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอย่างทันต่อเวลา
•
การมอบหมายความรับผิดชอบในกิจการในการระบุ บันทึก สรุป และเปิ ดเผยรายการ
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
•
การเปิ ดเผยและการหารืออย่างทันต่อเวลาระหว่างผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับ
ดู แล เกี่ยวกับรายการกับบุ คคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่มีนัยสําคัญซึ่งไม่ เป็ นไป
ตามปกติธุรกิจ รวมทั้งรายการที่ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกํากับดู แลพยายามหาเหตุผลทาง
ธุรกิจของรายการดังกล่ าว (เช่ น โดยการขอคําแนะนําจากที่ปรึ กษาทางวิชาชีพจาก
ภายนอก)
•
แนวทางที่ชัดเจนในการอนุ มัติรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่เกิดหรือ
สงสัยว่าจะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น การอนุมัติโดยอนุกรรมการของผู้มี
หน้ าที่ในการกํากับดูแลซึ่งประกอบด้ วยบุคคลที่เป็ นอิสระจากผู้บริหาร
•
การสอบทานรายการเป็ นระยะโดยผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ ามี)
•
การมีบทบาทเชิงรุกของผู้บริหารในการแก้ ไขประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูล
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ อง เช่ น การขอคําแนะนําจากผู้สอบบัญชีหรือที่
ปรึกษากฎหมายภายนอก
•
การมีนโยบายและวิธกี ารแจ้ งความผิดปกติในกิจการ
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ก18. การควบคุมความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันในบางกิจการอาจไม่
เพียงพอหรือไม่มีอยู่เลย ขึ้นอยู่กบั เหตุผลต่าง ๆ เช่น
•
การที่ผ้ ู บริ หารให้ ความสําคัญในระดับตํ่าในการระบุและเปิ ดเผยความสัมพั นธ์และ
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
•
การขาดการกํากับดูแลที่เหมาะสมโดยผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
•
การละเลยการควบคุมดังกล่าวโดยตั้งใจ เนื่องจากการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน อาจเป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ผ้ ูบริหารเห็นว่ามีความอ่อนไหว เช่น
การมีรายการที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลในครอบครัวของผู้บริหาร
•
การที่ผ้ ูบริหารไม่มีความเข้ าใจอย่างเพียงพอในข้ อกําหนดเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้ องกันของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
•
การไม่มีข้อกําหนดในการเปิ ดเผยข้ อมูลในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
ในกรณีท่กี ารควบคุมดังกล่ าวไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีการควบคุมนั้นอยู่เลย ผู้สอบบัญชี
อาจไม่สามารถได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความสัมพันธ์
และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ซึ่งในกรณีน้ ี ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาผลกระทบ
ต่อการตรวจสอบและความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส
70522
ก19. การทุจริ ตในการจัดทํารายงานทางการเงินมักจะเกี่ยวข้ องกับการที่ผ้ ูบริ หารไม่ ปฏิบัติตาม
การควบคุม ซึ่งอาจดูเหมือนว่าการควบคุมนั้นทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ23 ความเสี่ยงจาก
การที่ผ้ ูบริ หารไม่ ปฏิบัติตามการควบคุ มจะสูงขึ้น ถ้ าผู้บริ หารมีความสัมพันธ์โดยมีอาํ นาจ
ควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่ างมีนัยสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เป็ นคู่ค้าทางธุรกิจ เนื่องจาก
ความสัมพั นธ์น้ ีอาจทําให้ ผ้ ู บริ หารเห็นถึงสิ่งจู งใจที่สาํ คัญและโอกาสที่จะกระทําการทุจริ ต
ตัวอย่างเช่น ผลประโยชน์ทางการเงินที่ผ้ ูบริหารจะได้ รับจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
อาจจู ง ใจให้ ผู้ บ ริ ห ารไม่ ป ฏิบัติต ามการควบคุ ม โดย (ก) สั่งการให้ กิจการทํารายการค้ าที่
เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเหล่านั้น แม้ ว่ากิจการของตนจะเสียประโยชน์
หรือ (ข) สมรู้ร่วมคิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันหรือควบคุมกิจกรรมของบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกันดังกล่าว ตัวอย่างของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ได้ แก่
การสร้ างเงื่อนไขปลอมในการทํารายการค้ ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เพื่อ
•
บิดเบือนเหตุผลทางธุรกิจในการทํารายการดังกล่าว
•
การสร้ างรายการโอนสินทรั พย์โดยการทุจ ริ ต จากหรื อไปยังผู้ บ ริ หารหรื อบุ คคลอื่น
ในราคาที่ต่าํ หรือสูงกว่าราคาตลาดอย่างมีนัยสําคัญ
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้ าที่ 31 และ ก4
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•

การทํารายการค้ าที่ซับซ้ อนกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เช่ น กิจการที่จัดตั้งขึ้นเพื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งจัดโครงสร้ างไว้ เพื่อบิดเบือนฐานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงาน
ของกิจการ

ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก20. กิจกรรมการควบคุมของกิจการขนาดเล็กมักจะมีความเป็ นทางการค่อนข้ างน้ อย และกิจการ
ขนาดเล็กอาจไม่มีระบบซึ่งถูกบันทึกไว้ เพื่อใช้ จัดการความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เจ้ าของที่มีอาํ นาจการจัดการอาจขจัดความเสี่ยงบางประการที่เกิดจาก
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันหรือโอกาสที่จะเพิ่มความเสี่ยงดังกล่าว โดยการเข้ า
ไปมีส่วนร่วมเชิงรุกในทุกด้ านที่สาํ คัญของรายการดังกล่าว สําหรับกิจการประเภทนี้ ผู้สอบบัญชี
อาจทําความเข้ าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันและ
การควบคุมที่อาจมีอยู่ โดยการสอบถามผู้บริหารร่วมกับการใช้ วิธีการอื่น เช่น การสังเกตการณ์
การกํากับดูแลและกิจกรรมการสอบทานต่ าง ๆ ของผู้บริหาร และการตรวจสอบเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง
การมอบอํานาจและการอนุมัติรายการและข้ อตกลงที่มีนัยสําคัญ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 14 (ข))
ก21. การมอบอํา นาจเกี่ย วข้ อ งกับ การที่บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลที่มี อ ํา นาจในระดั บ ที่เ หมาะสม
(อาจเป็ นผู้บริหาร ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล หรือผู้ถือหุ้นของกิจการ) อนุญาตให้ กจิ การทํา
รายการค้ า บางอย่ า งตามเงื่ อ นไขที่ก ํา หนดไว้ ล่ ว งหน้ า ไม่ ว่ า จะใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ หรื อ ไม่ ก ็ต าม
การอนุ มัติ เกี่ยวข้ องกับการที่บุ คคลหรื อกลุ่ มบุคคลดังกล่ าวยอมรั บการทํา รายการค้ า ของ
กิจการ เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กจิ การได้ รับมอบอํานาจไว้ ตัวอย่างของ
การควบคุมที่กิจการอาจจัดให้ มีในการมอบอํานาจและการอนุ มัติรายการค้ าและข้ อตกลงที่
มีนัยสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน หรือรายการค้ าและข้ อตกลงที่ไม่เป็ นไปตามปกติ
ธุรกิจ รวมถึง
•
การควบคุมโดยการติดตามเพื่อระบุรายการค้ าและข้ อตกลงดังกล่าวที่จะต้ องมีการมอบ
อํานาจหรือการอนุมัติ
•
การอนุมัติเงื่อนไขของรายการค้ าและข้ อตกลงโดยผู้บริหาร ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
หรือผู้ถอื หุ้นตามความเหมาะสม
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การรักษาไว้ซึง่ ความระมัดระวังข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันในระหว่างการสอบทาน
บันทึกหรือเอกสาร
บันทึกหรือเอกสารที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจทําการตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 15)
ก22. ในระหว่างการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจตรวจสอบบันทึกหรือเอกสารที่อาจให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เช่น
•
คํายืนยันที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ รับตอบกลับจากบุคคลภายนอก (นอกเหนือจากคํายืนยันจาก
ธนาคารและทนายความของกิจการ)
•
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ของกิจการ
•
ข้ อมูลที่กจิ การส่งให้ กบั หน่วยงานของรัฐ
•
ทะเบียนผู้ถอื หุ้น ซึ่งใช้ ในการระบุผ้ ูถอื หุ้นรายใหญ่
•
การให้ คํายืนยันจากผู้ บริ หารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
•
บันทึกเกี่ยวกับการลงทุนของกิจการและโครงการเงินบํานาญ
•
สัญญาและข้ อตกลงกับผู้บริหารสําคัญหรือผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
•
สัญญาและข้ อตกลงที่มีนัยสําคัญที่ไม่เป็ นไปตามปกติธุรกิจ
•
ใบแจ้ งหนี้และจดหมายโต้ ตอบจากที่ปรึกษาของกิจการ
•
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทาํ โดยกิจการ
•
สัญญาที่มีนัยสําคัญที่มีการเจรจาต่อรองใหม่โดยกิจการในระหว่างงวดบัญชี
•
รายงานการตรวจสอบภายใน
•
เอกสารเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (เช่น หนังสือชี้ชวน)
•
ข้ อตกลงที่อาจแสดงให้ เห็นถึงการมีอยู่ของความสัมพันธ์หรือรายการกับบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่ไม่ได้ ถูกระบุหรือเปิ ดเผยมาก่อน
ก23. ข้ อตกลงซึ่งรวมทั้งสัญญาที่เป็ นทางการหรื อไม่ เป็ นทางการระหว่ า งกิจการและกิจการอื่น
สําหรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
•
เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ทางธุรกิจผ่านช่องทางหรือโครงสร้ างที่เหมาะสม
•
เพื่อทํารายการบางประเภทภายใต้ เงื่อนไขเฉพาะ
•
เพื่อให้ บริการตามที่กาํ หนดหรือให้ การสนับสนุนทางการเงิน
ตัวอย่างของข้ อตกลงที่อาจแสดงให้ เห็นถึงการมีอยู่ของความสัมพันธ์หรือรายการกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกันซึ่งผู้บริหารไม่เคยระบุหรือเปิ ดเผยให้ ผ้ ูสอบบัญชีทราบมาก่อน รวมถึง
•
การเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนที่ไม่ได้ จดทะเบียนร่วมกับกิจการอื่น
•
ข้ อตกลงในการให้ บริการแก่กจิ การอื่นด้ วยเงื่อนไขทางการค้ าที่ไม่เป็ นไปตามปกติธุรกิจ
การคํา้ ประกันหรือได้ รับการคํา้ ประกัน
•
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การระบุรายการที่มีนัยสําคัญที่ไม่เป็ นไปตามปกติธุรกิจ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16)
24. การได้ รับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่มีนัยสําคัญที่ไม่ เป็ นไปตามปกติธุรกิจของกิจการ
ทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถประเมินว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตหรือไม่ และทําให้ สามารถ
ระบุความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ในกรณีแม่บทการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องมีข้อกําหนดเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ก25. ตัวอย่างรายการที่ไม่เป็ นไปตามปกติธุรกิจ อาจรวมถึง
•
รายการเกี่ยวกับส่วนทุนที่ซับซ้ อน เช่น การปรับโครงสร้ างองค์กร หรือการซื้อกิจการ
•
รายการที่ทาํ กับกิจการในต่างประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับนิติบุคคลไม่เข้ มงวด
•
การให้ เช่าสินทรัพย์หรือให้ บริการทางการบริหารโดยกิจการแก่กจิ การอื่น โดยไม่ได้ รับ
ค่าตอบแทน
•
รายการขายที่มีการให้ ส่วนลดหรือมีการรับคืนเป็ นจํานวนมากผิดปกติ
•
รายการที่มีข้อตกลงในลักษณะที่ซับซ้ อน เช่น การขายที่มีภาระผูกพันในการซื้อกลับคืน
•
รายการภายใต้ สญ
ั ญาที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก่อนสัญญาหมดอายุ
การทําความเข้ าใจลั กษณะของรายการที่มี นั ยสําคั ญที่ไม่ เป็ นไปตามปกติ ธุ รกิจ (อ้ างถึ งย่ อหน้ าที่
16 (ก))
ก26. การสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของรายการที่มีนัยสําคัญที่ไม่เป็ นไปตามปกติธุรกิจของกิจการ
รวมถึงการทําความเข้ าใจเหตุผลทางธุรกิจของรายการดังกล่าว และเงื่อนไขของการทํารายการ
นั้น
การสอบถามเพื่อให้ ทราบว่าบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันมีส่วนเกี่ยวข้ องหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
16 (ข))
ก27. บุ คคลหรื อกิจ การที่เ กี่ย วข้ อ งกัน อาจมี ส่ ว นเกี่ย วข้ อ งกับ รายการที่มี นั ย สํา คั ญ ที่ไ ม่ เ ป็ นไป
ตามปกติธุรกิจของกิจการ ไม่เพียงแต่โดยการมีอิทธิพลโดยตรงต่อรายการดังกล่าวผ่านการ
เป็ นผู้ ร่วมทํารายการนั้น แต่ อาจโดยการมีอิทธิพลทางอ้ อมผ่ านคนกลาง ซึ่งการมีอิทธิพล
ดังกล่าวอาจแสดงให้ เห็นถึงการมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต
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การใช้ขอ้ มูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันร่วมกันในกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบ (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ 17)
ก28. ข้ อมูลที่สาํ คัญเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
อาจใช้ ร่วมกันได้ เช่น
•
การระบุบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
•
ลักษณะของความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
•
ความสัมพันธ์หรือรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่มีนัยสําคัญหรือมีความ
ซับซ้ อนซึ่งอาจต้ องพิจารณาเป็ นพิเศษในการตรวจสอบ โดยเฉพาะรายการที่ผ้ ูบริหาร
หรือผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลมีส่วนเกี่ยวข้ องในทางการเงิน
การระบุ และประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมู ลที่ขดั ต่ อข้อเท็ จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่
เกีย่ วข้องกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ปั จจัยเสีย่ งที จ่ ะเกิ ดการทุจ ริ ต ที เ่ กี ย่ วข้องกับบุ คคลหรื อกิจการที เ่ กี ย่ วข้องกัน ที ม่ ี อํา นาจครอบงํา
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 19)
ก29. การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอาํ นาจครอบงําฝ่ ายบริหารทั้งหมดโดยไม่มี
การควบคุมที่ทดแทนได้ ถือเป็ นปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต24 ซึ่งข้ อบ่งชี้ของการที่บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกันมีอาํ นาจครอบงําฝ่ ายบริหารทั้งหมดดังกล่าว รวมถึง
•
การที่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันดังกล่ าวใช้ สิทธิยับยั้งการตัดสินใจทางธุรกิจที่มี
นัยสําคัญของฝ่ ายบริหารหรือผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
•
การที่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันดังกล่าวเป็ นผู้อนุมัติข้ันสุดท้ ายในการทํารายการ
ที่มีนัยสําคัญต่าง ๆ
•
การที่ผ้ ูบริ หารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดู แลไม่ มีการอภิปราย (หรือมีการอภิปราย
เพียงเล็กน้ อย) เกี่ยวกับข้ อเสนอทางธุรกิจต่ าง ๆ ที่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ดังกล่าวเป็ นผู้เสนอ
•
การที่รายการที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันดังกล่ าว (หรือสมาชิกใน
ครอบครัวที่ใกล้ ชิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันดังกล่าว) มักไม่ได้ รับการสอบ
ทานหรืออนุมัติอย่างเป็ นอิสระ
อํานาจครอบงําอาจมีอยู่ในบางกรณีถ้าบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นผู้นาํ ในการก่อตั้ง
กิจการและยังคงมีบทบาทต่อมาในการเป็ นผู้นาํ ในการบริหารกิจการ
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ก30. กรณีท่มี ีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ การมีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่มีอาํ นาจครอบงําอาจแสดง
ให้ เห็นถึงความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญอัน
เนื่องมาจากการทุจริต ตัวอย่างเช่น
•
การเปลี่ยนผู้บริหารอาวุโสหรือที่ปรึกษาทางวิชาชีพในอัตราที่สูงผิดปกติ อาจแสดงให้
เห็นว่ ามีวิธีการทางธุรกิจที่ทุจริตหรือไม่ มีจริยธรรม ที่ตอบสนองต่ อจุ ดมุ่งหมายของ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
•
การใช้ ค นกลางทางธุ รกิจเพื่ อทํารายการที่มีนั ยสํา คัญ ซึ่ งเป็ นรายการที่ไม่ มีเหตุ ผ ล
ชัดเจนในทางธุรกิจ อาจแสดงให้ ว่าบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอาจมีผลประโยชน์
จากรายการนั้น โดยผ่านการควบคุมคนกลางดังกล่าวเพื่อกระทําการทุจริต
•
หลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่าบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันมีส่วนร่วมอย่างเกินขอบเขต
หรือให้ ความสนใจอย่างมากในการเลือกใช้ นโยบายการบัญชี หรือการกําหนดประมาณ
การที่มีนัยสําคัญ อาจแสดงให้ เห็นถึงความเป็ นไปได้ ของการทุจริตในการจัดทํารายงาน
ทางการเงิน
การตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย งจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํ า คัญ ที่
เกีย่ วข้องกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 20)
ก31. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจเลือกใช้ เพื่อ
ตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย งที่ ป ระเมิ น ได้ จ ากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ น
สาระสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ขึ้นอยู่
กับลักษณะของความเสี่ยงดังกล่าว และสถานการณ์ของกิจการนั้น25
ก32. ตัวอย่ างของวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจนํามาใช้ เมื่อผู้สอบบัญชีประเมิน
พบว่ า มี ค วามเสี่ย งที่มี นั ย สํา คั ญ ที่ผ้ ู บ ริ ห ารจะไม่ ไ ด้ บั น ทึก บั ญ ชี ห รื อ เปิ ดเผยข้ อ มู ล อย่ า ง
เหมาะสมเกี่ยวกับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันบางรายการตามที่กาํ หนดใน
แม่ บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง (ไม่ว่าจะเนื่องจากการทุจริตหรือความผิดพลาด)
รวมถึง
•
การขอคํายืนยันหรือปรึกษาหารือในบางประเด็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวกับผู้ท่เี ป็ นคน
กลาง เช่น ธนาคาร สํานักงานกฎหมาย ผู้คาํ้ ประกัน หรือนายหน้ าตัวแทน ตามที่เหมาะสม
ในทางปฏิบัติและไม่มีข้อห้ ามในทางกฎหมาย ข้ อบังคับหรือจริยธรรม

25

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 กําหนดแนวทางเพิ่มเติมในการพิจารณาลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของ
วิธกี ารตรวจสอบเพิ่มเติม มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 มีข้อกําหนดและให้ แนวทางสําหรับการตอบสนองที่
เหมาะสมต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญอันเนื่องมาจากการทุจริต
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•

•

การขอคํายืนยันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เงื่อนไขบางประการ หรือจํานวนเงินของรายการ
ดังกล่าวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันนั้น (วิธกี ารตรวจสอบนี้อาจมีประสิทธิภาพ
น้ อย หากผู้สอบบัญชีเห็นว่ ากิจการมีแนวโน้ มที่จะใช้ อิทธิพลต่ อบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้ องกันนั้นในการตอบการขอคํายืนยันของผู้สอบบัญชี)
การอ่านงบการเงินหรือข้ อมูลทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) ของบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้ องกันหากสามารถปฏิบัติได้ เพื่อเป็ นหลักฐานการบันทึกบัญชีรายการดังกล่าวใน
สมุดบัญชีของกิจการที่เกี่ยวข้ องกันนั้น

ก33. ถ้ าผู้สอบบัญชีประเมินว่ ามีความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญอันเนื่องมาจากการทุจริต ซึ่งเป็ นผลจากการที่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
มีอาํ นาจครอบงํากิจการ ผู้สอบบัญชีอาจใช้ วิธกี ารตรวจสอบอื่นดังตัวอย่างด้ านล่างเพิ่มเติมจาก
ข้ อกําหนดทั่วไปในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 เพื่อทําความเข้ าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทางธุรกิจที่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันมีต่อกิจการทั้งทางตรงและทางอ้ อม และเพื่อพิจารณา
ความจําเป็ นในการใช้ วิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระที่เหมาะสมเพิ่มเติม
•
สอบถามและปรึกษาหารือกับผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
•
สอบถามบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
•
ตรวจสอบสัญญากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่มีนัยสําคัญ
•
สํารวจข้ อมูลเบื้องหลังตามความเหมาะสม เช่ น ผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือฐานข้ อมูล
ทางธุรกิจต่าง ๆ จากภายนอก
•
สอบทานรายงานแจ้ งความผิดปกติจากพนักงานหากมีการเก็บข้ อมูลไว้
ก34. ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีโดยไม่ทาํ การทดสอบการควบคุม
ของกิจการเกี่ยวกับความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันนั้นเหมาะสม
แล้ ว ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั ผลการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์
อาจเป็ นไปไม่ได้ ท่จี ะได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอสําหรับความเสี่ยง
จากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพั นธ์และ
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน จากการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอย่ างเดียว
ตัวอย่างเช่ น ถ้ ารายการระหว่างกิจการกับกิจการภายในกลุ่มกิจการมีจาํ นวนมาก และข้ อมูล
จํานวนมากที่เกี่ยวข้ องกับรายการดังกล่ าว เกิดขึ้น บันทึก ประมวลผล หรือรายงานผ่านทาง
อิเล็คทรอนิคภายในระบบข้ อมูลเดียวกัน ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าเป็ นไปไม่ได้ ท่จี ะออกแบบ
วิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระที่มีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถลดความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูล
ที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับรายการดังกล่าวให้ อยู่ในระดับตํ่าที่ยอมรับ
ได้ สําหรับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส
330 ที่กาํ หนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่ างเพียงพอ
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เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของการควบคุมที่เกี่ยวข้ อง26 ผู้สอบบัญชีต้องทดสอบการควบคุม
ของกิจการเกี่ยวกับความครบถ้ วนและถูกต้ องของการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับความสัมพันธ์และ
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
การระบุบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันหรือรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีม่ ีนยั สําคัญ
ทีย่ งั ไม่เคยได้รบั การระบุหรือเปิ ดเผยมาก่อน
การแจ้ ง ให้ ส มาชิ กในกลุ่ มผู้ ป ฏิบัติงานตรวจสอบรั บทราบถึงข้ อมู ลเกี่ยวกับบุ คคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้ องกันที่ระบุได้ ใหม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 22 (ก))
ก35. การแจ้ งให้ สมาชิกอื่นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรับทราบถึงข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกันที่ระบุได้ ใหม่ในทันที จะช่วยสมาชิกในกลุ่มในการพิจารณาว่าข้ อมูลดังกล่ าวมี
ผลกระทบต่อผลและข้ อสรุปจากวิธปี ระเมินความเสี่ยงที่ได้ ปฏิบัติแล้ วหรือไม่ และจําเป็ นจะต้ อง
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญอีกครั้งหรือไม่
วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่ระบุ ได้ ใหม่ หรื อรายการ
ที่มีนัยสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันนั้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 22 (ค))
ก36. ตัวอย่างวิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจใช้ ในการตรวจสอบบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้ องกันที่ระบุได้ ใหม่ หรื อรายการที่มีนัยสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันนั้น
รวมถึง
•
การสอบถามเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กันที่ระบุได้ ใหม่ น้ัน รวมถึง (ตามความเหมาะสม และไม่ ผิดกฎหมาย ข้ อบังคับหรื อ
จริยธรรม) การสอบถามบุคคลภายนอกที่คาดว่ าทราบข้ อมูลที่สาํ คัญเกี่ยวกับกิจการ
และธุรกิจของกิจการ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย นายหน้ า ตัวแทนที่สาํ คัญ ที่ปรึกษา ผู้คาํ้
ประกัน และหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ใกล้ ชิดอื่น ๆ
•
การวิเคราะห์รายการบัญชีสาํ หรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่ระบุได้
ใหม่ การวิเคราะห์ดังกล่าวอาจใช้ เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้ คอมพิวเตอร์
•
การตรวจสอบเงื่อนไขทางการค้ าของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่ระบุ
ได้ ใหม่ และประเมินว่ารายการดังกล่าวถูกบันทึกบัญชีและเปิ ดเผยอย่างเหมาะสมตาม
แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องหรือไม่
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การจงใจไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้บริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 22 (จ))
ก37. ข้ อกําหนดและแนวทางของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 เกี่ยวกับความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน มีความสําคัญในสถานการณ์ท่แี สดง
ให้ เห็นว่าผู้บริหารจงใจไม่เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันหรือรายการ
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่มีนัยสําคัญแก่ผ้ ูสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่ า
จําเป็ นหรือไม่ ท่ีจะต้ องประเมินความน่ าเชื่อถือของคําตอบของผู้บริหารที่ให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชี
และคํารับรองของผู้บริหารใหม่
รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีม่ ีนยั สําคัญทีร่ ะบุได้ ซึง่ ไม่เป็ นไปตามปกติธุรกิจของกิจการ
การประเมินเหตุผลทางธุรกิจของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่มีนัยสําคัญ (อ้ างถึงย่อ
หน้ าที่ 23)
ก38. ในการประเมินเหตุผลทางธุรกิจของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่มีนัยสําคัญ
ซึ่งไม่เป็ นตามปกติธุรกิจของกิจการ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงเรื่องต่อไปนี้
• รายการดังกล่าวมีลักษณะดังนี้หรือไม่
- มีความซับซ้ อนมาก (เช่ น เป็ นรายการที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กันหลายฝ่ ายภายในกลุ่มของกิจการ)
- มีเงื่อนไขทางการค้ าที่ผดิ ปกติ เช่น ราคา อัตราดอกเบี้ย การคํา้ ประกัน และเงื่อนไข
การจ่ายชําระที่ผดิ ปกติ
- เป็ นรายการที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลทางธุรกิจที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล
- เกี่ยวข้ องกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่ไม่เคยได้ รับการระบุมาก่อน
- มีการประมวลผลรายการในลักษณะที่ผดิ ปกติ
• ผู้บริ หารได้ ปรึกษาหารื อเกี่ยวกับลักษณะและวิธีการบันทึกบัญชีรายการดังกล่ าวกับผู้มี
หน้ าที่ในการกํากับดูแลหรือไม่
• ผู้ บ ริ ห ารเน้ น ถึ ง วิ ธี ก ารบั น ทึก บั ญ ชี วิ ธี ใ ดวิ ธี ห นึ่ ง ที่เ ฉพาะเจาะจง มากกว่ า จะคํา นึ ง ถึ ง
เนื้อหาทางเศรษฐกิจที่แท้ จริงของรายการดังกล่าวหรือไม่
ถ้ าคําอธิบายของผู้บริหารไม่สอดคล้ องกับเงื่อนไขทางการค้ าของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้ องกันนั้นอย่ างมีสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 50027 ผู้สอบบัญชีต้อง
พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของคําอธิบายและคํารับรองของผู้บริหารในเรื่องที่สาํ คัญอื่น ๆ ด้ วย
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ก39. ผู้สอบบัญชีอาจพยายามทําความเข้ าใจถึงเหตุผลทางธุรกิจของรายการจากมุมมองของบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ซึ่งอาจช่ วยให้ ผ้ ูสอบบัญชีมีความเข้ าใจเนื้อหาในเชิงเศรษฐกิจที่
แท้ จริงของรายการดังกล่าวและสาเหตุในการทํารายการดังกล่าวมากขึ้น เหตุผลทางธุรกิจจาก
มุมมองของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่ไม่สอดคล้ องกับลักษณะทางธุรกิจของบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันดังกล่าวอาจแสดงให้ เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต
การมอบอํานาจและการอนุมัติรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่มีนัยสําคัญ (อ้ างถึงย่อ
หน้ าที่ 23 (ข))
ก40. การมอบอํานาจและการอนุมัติรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่มีนัยสําคัญซึ่งไม่
เป็ นไปตามปกติธุรกิจของกิจการ โดยผู้บริหาร ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล หรือผู้ถือหุ้น อาจ
ถือเป็ นหลักฐานการสอบบัญชีว่าได้ มีการพิจารณารายการเหล่านี้ในระดับที่เหมาะสมในกิจการ
และเงื่อนไขทางการค้ าของรายการดังกล่ าวได้ สะท้ อนในงบการเงินอย่ างเหมาะสม หากมี
รายการในลั กษณะเช่ น นี้ ที่ไ ม่ ต้ องมีการมอบอํา นาจและไม่ ต้ อ งได้ รับการอนุ มัติ โดยไม่ มี
คําอธิบายที่สมเหตุสมผลจากผู้บริหาร หรือผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล อาจแสดงถึงความ
เสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญอันเนื่องมาจากการทุจริตหรือ
ข้ อผิดพลาด ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจต้ องระมัดระวังรายการอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
คล้ ายกันด้ วย อย่างไรก็ตาม การมอบอํานาจและการอนุมัติอาจไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ ว่าไม่มี
ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญอันเนื่องมาจากการทุจริต
เนื่องจากการมอบอํานาจและการอนุ มัติอาจไม่ มีประสิทธิภาพถ้ ามีการสมรู้ร่วมคิดระหว่ าง
บุ คคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน หรื อถ้ า กิจการอยู่ ภ ายใต้ อาํ นาจครอบงํา ของบุ คคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก41. กิจการขนาดเล็กอาจไม่มีการควบคุมโดยการมอบอํานาจ และการอนุ มัติในระดับต่าง ๆ ซึ่ง
เป็ นการควบคุมที่พบในกิจการขนาดใหญ่ ดังนั้น ในการตรวจสอบกิจการขนาดเล็ก ผู้สอบบัญชี
อาจถือว่าการมอบอํานาจและการอนุมัติ เป็ นหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับการมีอยู่จริงของ
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่มีนัยสําคัญซึ่งไม่เป็ นไปตามปกติธุรกิจของกิจการ
ได้ ในระดับที่ต่าํ กว่า ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาใช้ วิธีตรวจสอบอื่นทดแทน เช่น การตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง การขอคํายืนยันลักษณะของรายการกับผู้เกี่ยวข้ อง หรือการสังเกตการณ์
การเข้ ามาเกี่ยวข้ องกับรายการดังกล่าวของเจ้ าของที่มีอาํ นาจการจัดการ
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สิ่งทีผ่ บู ้ ริหารได้ให้การรับรองไว้เกีย่ วกับรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันว่าเป็ นรายการที ่
มีเงือ่ นไขเช่นเดียวกับรายการทีเ่ กิดขึ้นตามปกติธุรกิจ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 24)
ก42. ถึงแม้ ว่าจะมีหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับการเปรียบเทียบราคาของรายการกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน กับรายการที่คล้ ายกันที่เป็ นรายการตามปกติธุรกิจ แต่โดยทั่วไปเป็ นการ
ยากในทางปฏิบัติท่ผี ้ ูสอบบัญชีจะสามารถได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีว่ารายการกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกันนั้นมีลักษณะในด้ านอื่น ๆ ทั้งหมดเช่นเดียวกับรายการที่เกิดตามปกติ
ธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ถึงแม้ ว่าผู้สอบบัญชีอาจสามารถยืนยันได้ ว่ารายการกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้ องกันใช้ ราคาตลาด แต่กอ็ าจไม่สามารถยืนยันได้ ว่าเงื่อนไขอื่น ๆ ของรายการดังกล่าว
(เช่น เงื่อนไขการชําระเงิน เหตุการณ์ท่อี าจเกิดขึ้น และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ) เป็ นเช่นเดียวกับ
รายการที่กระทําโดยปกติกบั กิจการที่เป็ นอิสระต่อกัน ดังนั้น อาจมีความเสี่ยงที่ส่งิ ที่ผ้ ูบริหาร
ได้ ให้ การรั บรองไว้ เกี่ยวกับรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันว่ าเป็ นรายการที่มี
เงื่อนไขเช่นเดียวกับรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ อาจขัดต่อข้ อเท็จจริงอย่างมีสาระสําคัญ
ก43. ในการจัดทํางบการเงิน กําหนดให้ ผ้ ูบริหารพิสูจน์ส่ิงที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ เกี่ยวกับ
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันว่ามีเงื่อนไขเช่นเดียวกับรายการที่เกิดขึ้นตามปกติ
ธุรกิจ สิ่งที่ผ้ ูบริหารต้ องจัดทําเพื่อสนับสนุนการรับรองดังกล่าว อาจรวมถึง
•
การเปรียบเทียบเงื่อนไขของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับเงื่อนไขของ
รายการที่เหมือนหรือคล้ ายกันซึ่งทํากับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
•
การให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญภายนอกเป็ นผู้กาํ หนดราคาตลาด และยืนยันเงื่อนไขต่าง ๆ ในตลาด
ของรายการดังกล่าว
•
การเปรียบเทียบเงื่อนไขของรายการดังกล่าวกับเงื่อนไขของรายการต่าง ๆ ที่คล้ ายกันที่
ทํากันในตลาดเปิ ด
ก44. การประเมินสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ จัดทําเพื่อสนับสนุนการรับรองดังกล่าว อาจทําได้ ดังนี้
•
พิ จ ารณาความเหมาะสมของขั้ น ตอนที่ผ้ ู บ ริ ห ารกระทํา ในการสนั บ สนุ น สิ่ ง ที่ไ ด้ ใ ห้
การรับรองไว้ ดังกล่าว
•
ตรวจสอบแหล่ งที่มาของข้ อมู ลภายในหรื อภายนอกที่สนั บสนุ นสิ่งที่ผ้ ู บริ หารได้ ให้
การรับรองไว้ ดังกล่าว และทดสอบความถูกต้ อง ครบถ้ วน และความเกี่ยวข้ องของข้ อมูล
ดังกล่าว
•
ประเมินความสมเหตุสมผลของข้ อสมมติท่สี าํ คัญที่เป็ นพื้นฐานของสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้
การรับรองไว้ ดังกล่าว
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ก45. แม่บทการรายงานทางการเงินอาจกําหนดให้ เปิ ดเผยรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กันที่มีเงื่อนไขต่างจากรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ ในสถานการณ์ดังกล่าว ถ้ าผู้บริหารไม่ได้
เปิ ดเผยรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันในงบการเงิน อาจเป็ นการแสดงว่ารายการ
ดังกล่าวมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ
การประเมินวิธีบนั ทึกบัญชี และการเปิ ดเผยความสัมพันธ์และรายการกับบุ คคลหรือกิจการที่
เกีย่ วข้องกันทีร่ ะบุได้
ข้อพิจารณาทีส่ าํ คัญในการประเมินการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 25)
ก46. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีพิจารณาทั้งขนาดและลักษณะของ
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริง และสถานการณ์ท่เี ฉพาะเจาะจงที่การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงเกิดขึ้น ในการประเมินว่าการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงนั้นมีสาระสําคัญหรือไม่28
ความสําคัญของรายการที่มีต่อผู้ใช้ งบการเงินอาจไม่ได้ ข้ นึ อยู่กบั จํานวนเงินที่บันทึกบัญชีเพียง
อย่างเดียว แต่ข้ นึ อยู่กบั ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้ องด้ วย เช่น ลักษณะของความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
การประเมินการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 25 (ก))
ก47. การประเมินการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันตามข้ อกําหนดของ
แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง หมายถึงการพิจารณาว่าข้ อเท็จจริงและสถานการณ์
ของความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน มีการสรุปและแสดงรายการ
อย่างเหมาะสมเพื่อให้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสามารถเข้ าใจได้ การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการ
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอาจไม่สามารถเข้ าใจได้ ถ้ า
(ก) เหตุผลทางธุรกิจและผลกระทบของรายการดังกล่าวต่องบการเงินไม่ชัดเจน หรือขัดต่อ
ข้ อเท็จจริง หรือ
(ข) เงื่อนไขสําคัญ หรือเนื้อหาสําคัญอื่น ๆ ของรายการดังกล่าวที่จาํ เป็ นต่อการทําความเข้ าใจ
ไม่ได้ ถูกเปิ ดเผยอย่างเหมาะสม
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ”
ย่อหน้ าที่ 11 (ก) และในย่อหน้ าที่ ก16 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 ได้ กาํ หนดแนวทางสําหรับสถานการณ์
ที่อาจกระทบต่อการประเมินการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
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หนังสือรับรอง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 26)
ก48. สถานการณ์ท่ีอ าจเหมาะสมที่จ ะต้ อ งได้ รั บ หนั ง สือรั บ รองจากผู้ มีหน้ า ที่ใ นการกํา กับ ดู แ ล
รวมถึง
•
เมื่อผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลอนุมัติรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่ (ก)
มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน หรือ (ข) เกี่ยวข้ องกับผู้บริหาร
•
เมื่อผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลให้ คาํ รับรองด้ วยวาจาต่อผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายละเอียด
ของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
•
เมื่อผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลมีผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่นื ในกิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกันหรือรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ก49. ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจที่จะขอหนังสือรับรองเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรอง
ไว้ เช่ น คํารับรองว่ ารายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันไม่ มีข้อตกลงที่ไม่ ได้ รับการ
เปิ ดเผย
การสือ่ สารกับผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกํากับดูแล (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 27)
ก50. การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลในเรื่องที่มีนัยสําคัญเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้ องกันที่พบในระหว่างการตรวจสอบ29 จะช่วยให้ ผ้ ูสอบบัญชีสร้ างความเข้ าใจร่วมกันกับ
ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับลักษณะและการแก้ ไขปั ญหาในเรื่องดังกล่าว ตัวอย่างของ
เรื่องที่สาํ คัญเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน อาจรวมถึง
•
การที่ผ้ ูบริหารไม่ได้ เปิ ดเผย (ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่) ต่อผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันหรือรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่มีนัยสําคัญ
ซึ่งอาจทําให้ ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกํากับดูแลตระหนักถึงความสัมพันธ์และรายการเกี่ยวกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่มีนัยสําคัญ ซึ่งไม่เคยทราบมาก่อน
•
การระบุถึงรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่มีนัยสําคัญ ที่ไม่เคยมีการมอบ
อํานาจหรืออนุมัติอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจทําให้ เกิดข้ อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต
•
การมีความเห็นไม่ ตรงกันกับผู้ บริ หารเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและเปิ ดเผยรายการ
เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่มีนัยสําคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้ อง
•
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง ที่ห้ามทําหรือจํากัดการทํารายการ
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันบางประเภท
•
ความยากลําบากในการระบุผ้ ูท่มี ีอาํ นาจควบคุมสูงสุดของกิจการ
29

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้ าที่ ก48 กําหนดแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของเรื่องมีนัยสําคัญ
ที่พบในระหว่างการตรวจสอบ
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