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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 265 - การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน

ไปยังผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลและผู้บริหารของกจิการ ที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษในเดือนเมษายน 

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

International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี    

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และทาํซํา้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งน้ี

ขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และ

การแปลน้ีได้ดาํเนินการตาม “แถลงการณน์โยบาย - นโยบายในการแปลและทาํซํา้มาตรฐานทีอ่อก

โดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติคือ

ข้อความที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาองักฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 265 – การสื่อสารข้อบกพร่อง

ของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลและผู้บริหารของกจิการ © 2010 สงวนลิขสทิธิ์

โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 – การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุม

ภายในไปยังผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลและผู้บริหารของกิจการ © 2012 สงวนลิขสทิธิ์โดย the 

International Federation of Accountants (IFAC) 

   

ต้นฉบับ : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, 

and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6 
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 265 

 

การสือ่สารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในไปยงัผูมี้หนา้ทีใ่นการกํากบัดูแล 

และผูบ้ริหารของกิจการ 

 

สารบญั 
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 “การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ 

ในการกาํกับดูแลและผู้บริหารของกิจการ”  ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 

“วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน    

การสอบบัญชี” 
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คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการสื่อสาร

ข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน
1
 ที่ผู้สอบบัญชีพบจากการตรวจสอบงบการเงินไปยังผู้มี

หน้าที่ในการกาํกบัดูแลและผู้บริหารของกจิการอย่างเหมาะสม มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี

ไม่ได้กาํหนดความรับผดิชอบอื่นของผู้สอบบัญชีในการทาํความเข้าใจการควบคุมภายใน และ

การออกแบบและทดสอบการควบคุมภายในนอกเหนือจากข้อกาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 315 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330
2
 โดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260

3
 

กาํหนดข้อกาํหนดและให้แนวทางปฏบิัติเพ่ิมเติมในเร่ืองความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีใน

การสื่อสารไปยังผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลของกจิการที่เกี่ยวข้องกบัการสอบบัญชี 

 

2. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซ่ึงความเข้าใจในการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเม่ือมี

การระบุและการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ
4
 

ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาการควบคุมภายในเพ่ือที่จะออกแบบ

วิธกีารตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็

ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ผู้สอบบัญชีอาจไม่เพียงระบุข้อบกพร่องของ

การควบคุมภายในระหว่างกระบวนการประเมินความเสี่ยงแต่สามารถระบุได้ในทุกช่วงของ

การตรวจสอบ มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีระบุถึงข้อบกพร่องที่พบที่ผู้สอบบัญชีจะต้อง

สื่อสารไปยังผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลและผู้บริหารของกจิการ 

 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ห้ามผู้สอบบัญชีสื่อสารประเดน็การควบคุมภายในอื่น    

ซ่ึงผู้สอบบัญชีพบในระหว่างการตรวจสอบไปยังผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลและผู้บริหารของ

กจิการ 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

4. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

                                                      
1
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง  

อนัเป็นสาระสาํคัญโดยการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่ 4 และ 12 

2 
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปีฏบัิติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้” 

3 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 “การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล” 

4   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ 12 และย่อหน้าที่ ก60-ก65 ให้แนวทางปฏบัิติสาํหรับ 

 การควบคุมที่เกี่ยวข้องกบัการสอบบัญชี 
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วตัถุประสงค ์

 

5. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ เพ่ือสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ผู้สอบบัญชี

พบในระหว่างการตรวจสอบไปยังผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลและผู้บริหารของกิจการอย่าง

เหมาะสม ซ่ึงในดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีเหน็ว่าข้อบกพร่องดังกล่าวมี

ความสาํคัญเพียงพอที่สมควรได้รับความสนใจ 

 

คําจํากดัความ 

 

6. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปน้ีมีความหมายดังน้ี 

(ก) ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในมีอยู่เม่ือ 

(1) การควบคุมที่ออกแบบ นาํไปปฏบิัติหรือดาํเนินการในลักษณะที่ไม่สามารถป้องกนั

หรือค้นพบและแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในงบการเงินได้อย่าง

ทนัท่วงท ีหรือ 

(2) ไม่มีการควบคุมที่จําเป็นในการป้องกันหรือค้นพบและแก้ไขการแสดงข้อมูล      

ที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงในงบการเงินได้อย่างทนัท่วงท ี

(ข) ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีนัยสาํคัญ หมายถึง ข้อบกพร่องใดข้อบกพร่อง

หน่ึงหรือข้อบกพร่องหลายข้อของการควบคุมภายในรวมกัน ซ่ึงตามดุลยพินิจเย่ียง    

ผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีเหน็ว่ามีความสาํคัญเพียงพอที่สมควรได้รับความสนใจ

จากผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลของกจิการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก5) 

 

ขอ้กาํหนด 

 

7. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่า ผู้สอบบัญชีพบข้อบกพร่องใดข้อบกพร่องหน่ึงหรือข้อบกพร่อง

หลายข้อของการควบคุมภายในจากการปฏบิัติงานตรวจสอบหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1-

ก4) 

 

8. หากผู้สอบบัญชีพบข้อบกพร่องใดข้อบกพร่องหน่ึงหรือข้อบกพร่องหลายข้อของการควบคุม

ภายในจากการปฏบิัติงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าข้อบกพร่องแต่ละข้อหรือ

ข้อบกพร่องหลายข้อรวมกัน ก่อให้เกิดข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก

5-ก11) 

 

9. ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่     

มีนัยสาํคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบไปยังผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลของกจิการให้ทนัเวลา 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก12-ก18 และ ก27) 
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10. ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเร่ืองต่อไปน้ีไปยังผู้บริหารในระดับที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสม

อย่างทนัท่วงท ี(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก19 และ ก27) 

(ก) สื่อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรถึงข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีนัยสาํคัญ   

ที่ผู้สอบบัญชีได้สื่อสารหรือมีความตั้งใจที่จะสื่อสารไปยังผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล

ของกจิการ เว้นแต่ผู้สอบบัญชีอยู่ในสถานการณท์ี่ไม่เหมาะสมที่จะสื่อสารไปยังผู้บริหาร

โดยตรง และ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก14 และ ก20-ก21) 

(ข) ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอื่นที่ ผู้สอบบัญชีพบในระหว่างการตรวจสอบ      

ซ่ึงยังไม่มีหน่วยงานอื่นสื่อสารไปยังผู้บริหารของกจิการและตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพของผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความสาํคัญเพียงพอที่สมควรได้รับความสนใจจาก

ผู้บริหารของกจิการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก22-ก26) 

 

11. ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มี

นัยสาํคัญโดยรวมเร่ืองดังต่อไปน้ี 

(ก) คาํอธบิายของข้อบกพร่องและผลกระทบที่อาจเกดิขึ้น และ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก28) 

(ข) ข้อมูลที่เพียงพอที่จะทาํให้ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลและผู้บริหารของกิจการเข้าใจ

เน้ือหาของการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผู้สอบบัญชีต้องอธิบายว่า (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก29-ก30)  

(1) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ คือ เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่อ          

งบการเงิน  

(2) ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาถึงการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจัดทาํงบการเงิน

เพ่ือที่จะกาํหนดวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่        

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายใน และ 

(3) ประเดน็ในการรายงานถูกจาํกัดเฉพาะข้อบกพร่องที่ผู้สอบบัญชีพบในระหว่าง

การตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความสําคัญเพียงพอที่สมควรได้รับ   

ความสนใจจากผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลของกจิการ 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

การพจิารณาว่าขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในไดถู้กระบุข้ึนแลว้หรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 7) 

 

ก1.    ในการกาํหนดว่าผู้สอบบัญชีได้ระบุข้อบกพร่องใดข้อบกพร่องหน่ึงหรือข้อบกพร่องหลายข้อ

ของการควบคุมภายในหรือไม่น้ัน ผู้สอบบัญชีอาจปรึกษาหารือร่วมกับผู้บริหารในระดับ    

ที่เหมาะสมถึงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี ่ยวข้องของสิ ่งที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบ          

การปรึกษา หารือดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีแจ้งให้ผู้บริหารทราบได้อย่าง

ทันท่วงท ีถึงข้อ บกพร่องที่มีอยู่ซึ่งผู้บริหารอาจไม่ได้ตระหนักมาก่อนหน้าน้ี ระดับของ

ผู้บริหารที่เหมาะสมที่จะปรึกษาหารือสิ่งที่ตรวจพบคือผู้ที่คุ้นเคยกบัการควบคุมภายในที่

เกี่ยวข้อง และระดับของผู้บริหารที่มีอาํนาจในการดาํเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการควบคุม

ภายในน้ัน การปรึกษา หารือโดยตรงกบัผู้บริหารอาจไม่เหมาะสมในบางสถานการณ ์ตัวอย่างเช่น 

หากสิ่งที่ตรวจพบ ทาํให้เกิดข้อสงสัยในความซ่ือสัตย์และความรู้ความสามารถของผู้บริหาร 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก20) 

 

ก2.  ในการหารือร่วมกับผู้บริหารเกี่ยวกับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ซ่ึงผู้สอบบัญชีตรวจพบน้ัน

ผู้สอบบัญชีอาจได้รับข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องสาํหรับการพิจารณาต่อไป เช่น 

• ความเข้าใจของผู้บริหารเกี่ยวกับสาเหตุของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้ นจริงหรือสาเหตุของ

ข้อบกพร่องที่สงสยั 

• ข้อยกเว้นที่เกดิจากข้อบกพร่องที่ผู้บริหารทราบแล้ว  ยกตัวอย่างเช่น การแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ไม่สามารถป้องกันได้โดยการควบคุมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เกี่ยวข้อง 

• ท่าทใีนเบื้องต้นของผู้บริหารเกี่ยวกบัการตอบสนองต่อสิ่งที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบ 

 

ขอ้พิจารณาเฉพาะสาํหรบักิจการขนาดเลก็ 

 

ก3. แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมของกิจการขนาดเล็กค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับ

กิจกรรมการควบคุมของกิจการขนาดใหญ่แต่ระเบียบการปฏิบัติจะมีความแตกต่างกัน 

นอกจากน้ัน กจิกรรมการควบคุมบางประเภทอาจไม่จาํเป็นสาํหรับกจิการขนาดเลก็เน่ืองจาก

การควบคุมที่กระทาํโดยผู้บริหาร ตัวอย่างเช่น การที่ผู้บริหารมีอาํนาจในการอนุมัติการให้

วงเงินเช่ือแก่ลูกค้าและการอนุมัติการสั่งซ้ือที่มีนัยสาํคัญแต่เพียงผู้เดียว ทาํให้เกดิประสทิธผิล

ในการควบคุมยอดคงเหลือและรายการทางบัญชีที่สาํคัญและทาํให้ความต้องการกจิกรรมการ

ควบคุมในรายละเอยีดที่มากขึ้นมีน้อยลงหรือไม่มี 
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ก4. นอกจากน้ีกจิการขนาดเลก็มักมีจาํนวนพนักงานน้อย ซ่ึงอาจทาํให้เกดิข้อจาํกดัในการแบ่งแยก

หน้าที่ในทางปฏบิัติ อย่างไรกต็าม ในกจิการขนาดเลก็ที่เจ้าของกจิการเป็นผู้บริหารเอง 

ผู้บริหารที่เป็นเจ้าของอาจสามารถสอดส่องดูแลอย่างมีประสทิธผิลมากกว่าในกจิการขนาด

ใหญ่ โดยควรจะรักษาสมดุลระหว่างระดับการสอดส่องดูแลของผู้บริหารที่มากขึ้นกบัโอกาส

ที่มากขึ้นในการที่ผู้บริหารจะเข้าแทรกแซงการควบคุมด้วย 
 

ขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในทีมี่นยัสําคญั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 6 (ข) และ 8) 
 

ก5. ความมีนัยสําคัญของข้อบกพร่องใดข้อบกพร่องหน่ึงหรือข้อบกพร่องหลายข้อของ           

การควบคุมภายในรวมกันมิได้ขึ้นอยู่เพียงว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงได้เกิดขึ้น  

แล้วหรือไม่เท่าน้ัน แต่ยังขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ที่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจ  

เกิดขึ้ นและขนาดของผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง ข้อบกพร่องที่      

มีนัยสาํคัญอาจมีอยู่แม้ว่าผู้สอบบัญชีไม่ได้พบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในระหว่าง 

การตรวจสอบ 
 

ก6.  ตัวอย่างประเดน็ที่ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาในการกาํหนดว่าข้อบกพร่องใดข้อบกพร่องหน่ึง

หรือข้อบกพร่องหลายข้อของการควบคุมภายในรวมกนัเป็นข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญหรือไม่ 

ประกอบด้วย              

• ความเป็นไปได้ที่ ข้อบกพร่องน้ันจะนําไปสู่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง          

อนัเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินในอนาคต 

•  โอกาสที่สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องจะสญูหายหรือเกดิการทุจริตได้โดยง่าย 

•  การใช้ดุลยพินิจและมีความซับซ้อนในการการประมาณการจาํนวนเงิน เช่น การประมาณ

ทางบัญชีเกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรม 

•  จาํนวนเงินที่ปรากฏในงบการเงินที่เป็นผลกระทบจากข้อบกพร่อง 

•  จาํนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นหรืออาจเกิดขึ้นกับยอดคงเหลือทางบัญชีหรือประเภทของ

รายการที่มีผลกระทบจากข้อบกพร่องใดข้อบกพร่องหน่ึงหรือข้อบกพร่องหลายข้อ 

•  ความสาํคัญของการควบคุมน้ันต่อกระบวนการจัดทาํรายงานทางการเงิน ตัวอย่างเช่น 

o การควบคุมดูแลทั่วไป (เช่น การสอดส่องดูแลของผู้บริหาร) 

o การควบคุมเร่ืองการป้องกนัและค้นพบทุจริต 

o การควบคุมเร่ืองการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 

o การควบคุมเกี่ยวกบัรายการที่มีนัยสาํคัญกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

o การควบคุมในเร่ืองรายการที่มีนัยสาํคัญที่ไม่เป็นปกติธุรกจิของกจิการ 

o การควบคุมในเร่ืองกระบวนการจัดทาํรายงานทางการเงิน ณ วันสิ้นงวด  

(เช่น การควบคุมรายการในสมุดรายวันที่ใช้บันทกึรายการที่ไม่ได้เกดิขึ้นเป็นประจาํ) 

• สาเหตุและความถี่ของข้อยกเว้นที่ค้นพบซ่ึงเป็นผลมาจากข้อบกพร่องของการควบคุม 

• ผลกระทบเกี่ยวเน่ืองของข้อบกพร่องน้ันกบัข้อบกพร่องอื่นของการควบคุมภายใน 
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ก7.   ตัวอย่างข้อบ่งช้ีของข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีนัยสาํคัญ  

• หลักฐานที่แสดงให้เหน็ว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมไม่มีประสทิธผิล ยกตัวอย่างเช่น 

o รายการที่มีนัยสาํคัญที่มีผลประโยชน์ทางการเงินต่อผู้บริหารแต่ไม่ได้รับการตรวจสอบ

อย่างละเอยีดจากผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลอย่างเหมาะสม 

o การพบการทุจริตของผู้บริหารที่ไม่ได้ถูกป้องกนัโดยการควบคุมภายในของกจิการ 

ไม่ว่าการทุจริตน้ันจะมีสาระสาํคัญหรือไม่กต็าม 

o ความล้มเหลวของผู้บริหารในการแก้ไขข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญที่เคยได้รับทราบ

อย่างเหมาะสม  

• การขาดกระบวนการประเมินความเสี่ยงภายในกจิการที่โดยปกติแล้วควรจะมี 

• หลักฐานที่แสดงให้เหน็ว่ากระบวนการประเมินความเสี่ยงของกิจการไม่มีประสิทธิผล 

ตัวอย่างเช่น ความล้มเหลวของผู้บริหารในการระบุความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ ซ่ึงผู้สอบบัญชีคาดหวังว่ากระบวนการในการระบุ

ความเสี่ยงของกจิการจะระบุได้ 

• หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ มี นัยสําคัญที่พบไม่มี 

ประสทิธผิล (เช่น ไม่มีการควบคุมสาํหรับความเสี่ยงน้ัน) 

• การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ค้นพบโดยวิธีการของผู้สอบบัญชีซ่ึงไม่ได้รับ    

การป้องกนัหรือค้นพบและแก้ไขโดยการควบคุมภายในของกจิการ 

• การปรับงบการเงินที่เคยออกไปแล้วย้อนหลังเพ่ือสะท้อนการแก้ไขการแสดงข้อมูล    

ที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงมีผลมาจากข้อผดิพลาดหรือการทุจริต 

• หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการไม่มีความสามารถของผู้บริหารในการสอดส่องดูแล   

การจัดทาํงบการเงิน 

 

ก8.    การควบคุมอาจถูกออกแบบให้สามารถนาํไปปฏิบัติได้โดยลาํพังหรืออาจต้องนําไปปฏิบัติ

ร่วมกันเพ่ือป้องกันหรือค้นพบและแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงได้อย่างมี

ประสทิธผิล
5
 ยกตัวอย่างเช่น การควบคุมเร่ืองลูกหน้ีอาจประกอบด้วยการควบคุมโดยอตัโนมัติ

และการควบคุมด้วยมือที่ถูกออกแบบมาให้นาํไปปฏบิัติร่วมกันเพ่ือป้องกันหรือค้นพบและ

แก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่เกี่ยวข้องกบัยอดคงเหลือทางบัญชี ข้อบกพร่องของ

การควบคุมภายในข้อใดข้อหน่ึงอาจไม่สาํคัญเพียงพอที่ทาํให้เกิดข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญ 

อย่างไรกต็าม ข้อบกพร่องหลายข้อรวมกันที่มีผลกระทบต่อยอดคงเหลือทางบัญชีเดียวกัน

หรือการเปิดเผยข้อมูลประเภทเดียวกนั สิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่เกี่ยวข้องกนั หรือ

องค์ประกอบของการควบคุมภายในประเภทเดียวกนั อาจเพ่ิมความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล

ที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่ก่อให้เกดิข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญได้ 

   

                                                      
5 
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ ก66 
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ก9. กฎหมายหรือข้อบังคับบางประเทศอาจกาํหนดให้ผู้สอบบัญชี (โดยเฉพาะอย่างย่ิงการตรวจสอบ

กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) ต้องสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน

เฉพาะเร่ือง ซ่ึงผู้สอบบัญชีพบในระหว่างการตรวจสอบไปยังผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลหรือ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น หน่วยงานที่มีอาํนาจในการกาํกับดูแล) หากกฎหมายหรือ

ข้อบังคับกาํหนดคําศัพท์ที่มีความหมายและคํานิยามเป็นการเฉพาะสาํหรับประเภทของ

ข้อบกพร่องเหล่าน้ี และกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีนาํคาํศัพทท์ี่มีความหมายและคาํนิยามเหล่าน้ี

ไปใช้สาํหรับวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ให้ผู้สอบบัญชีนาํคาํศัพทท์ี่มีความหมายและคาํนิยาม

ดังกล่าวมาใช้ในการสื่อสารตามข้อกาํหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับ 

 

ก10.  ในกรณีที่บางประเทศได้มีการกําหนดคําศัพท์ที่ มีความหมายเฉพาะสําหรับประเภท

ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่จะสื่อสารแต่หากไม่ได้มีการกาํหนดคาํนิยาม ผู้สอบบัญชี

อาจจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกาํหนดเน้ือหาที่จะสื่อสารตามข้อกาํหนดหรือข้อบังคับทาง

กฎหมาย โดยผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติตามข้อกาํหนดและ

แนวทางปฏบิัติของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ตัวอย่างเช่น หากวัตถุประสงค์ของข้อกาํหนด

หรือข้อบังคับทางกฎหมาย คือ การสื่อสารให้ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลทราบถึงประเดน็   

การควบคุมภายในบางประการ อาจเป็นการเหมาะสมที่ผู้สอบบัญชีจะถือว่าประเดน็ดังกล่าว

เป็นประเดน็ข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญซ่ึงถูกกาํหนดให้ต้องสื่อสารกบัผู้ที่มีหน้าที่ในการกาํกับ

ดูแลตามที่กาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 

 

ก11. ข้อกาํหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ียังคงเหมือนเดิมแม้ว่ากฎหมายหรือข้อบังคับ

อาจกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีนาํคาํศัพทท์ี่มีความหมายและคาํนิยามเป็นการเฉพาะมาใช้ 

 

การสือ่สารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน 

การสือ่สารขอ้บกพร่องของการควบคมุภายในทีมี่นยัสาํคญัไปยงัผูมี้หนา้ทีใ่นการกาํกบัดูแล (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ 9) 

 

ก12.  การสื่อสารข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญไปยังผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลเป็นลายลักษณ์อักษร

สะท้อนให้เห็นถึงความสาํคัญของประเดน็ที่นาํเสนอ และช่วยให้ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล

บรรลุความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอดส่องดูแล มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 กาํหนด

ข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้องในการสื่อสารไปยังผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลเมื่อผู้มีหน้าที่ในการกาํกบั

ดูแลทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการบริหารกจิการ
6
 

 

 

 

                                                      
6 
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 ย่อหน้าที่ 13 
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ก13.  ในการกาํหนดว่าควรสื่อสารเป็นลายลักษณ์อกัษรเม่ือใด ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการได้รับ

จากการสื่อสารดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสาํคัญที่จะทาํให้ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลสามารถ 

ปฏิบัติหน้าที่ในการสอดส่องดูแลหรือไม่ นอกจากน้ัน สาํหรับกิจการที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ในบางประเทศ ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลอาจจาํเป็นต้องได้รับการสื่อสารอย่าง

เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สอบบัญชีก่อนวันที่งบการเงินจะได้รับการอนุมัติเพ่ือที่จะปฏิบัติ

หน้าที่ตามความรับผิดชอบเฉพาะที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในตามข้อกาํหนดทางกฎหมาย

หรือวัตถุประสงค์อื่น สาํหรับกิจการอื่น ผู้สอบบัญชีอาจสื่อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไป

ยังผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลภายหลังจากน้ันได้ อย่างไรกต็าม ในกรณีหลังน้ันเน่ืองจาก    

การสื่อสารที่เป็นลายลักษณอ์กัษรของผู้สอบบัญชีในเร่ืองข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญเป็นส่วนหน่ึง

ของแฟ้มข้อมูลการสอบบัญชี ดังน้ันการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อกัษรในภายหลังน้ันอาจทาํให้

ผู้สอบบัญชีไม่สามารถทาํตามข้อกาํหนด
7 
ของการสอบบัญชีที่กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีจัดทาํ

แฟ้มข้อมูลการสอบบัญชีให้สมบูรณ์ได้ทนัเวลามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 กาํหนดเวลา

ที่เหมาะสมในการจัดทาํแฟ้มข้อมูลการสอบบัญชีให้สมบูรณ์โดยทั่วไปภายในไม่เกนิ 60 วัน

นับจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
8
 

 

ก14.  โดยไม่คาํนึงว่าจะสื่อสารข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญเป็นลายลักษณ์อักษรเม่ือใด ผู้สอบบัญชี 

อาจสื่อสารข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญเบื้ องต้นด้วยวาจาไปยังผู้บริหาร และในกรณีที่เหมาะสม

สื่อสารไปยังผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลด้วยก่อน ทั้งน้ีเพ่ือช่วยให้ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กาํกบั

ดูแลสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันเวลาเพ่ือลดความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญให้เหลือน้อยที่สุด อย่างไรกต็าม การดาํเนินการดังกล่าวไม่ได้

ปลดเปล้ืองความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการสื่ อสารข้อบกพร่องที่ มีนัยสําคัญ          

เป็นลายลักษณอ์กัษร ตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 

 

ก15.  ระดับของรายละเอยีดในการสื่อสารข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญเป็นดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพของผู้สอบบัญชีในแต่ละสถานการณ ์ตัวอย่างปัจจัยที่ผู้สอบบัญชีอาจคาํนึงถึง         

ในการกาํหนดระดับของรายละเอยีดที่เหมาะสมสาํหรับการสื่อสารมีดังต่อไปน้ี  

• ลักษณะของกิจการ ตัวอย่างเช่น ข้อกาํหนดในการสื่อสารของกิจการที่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะอาจแตกต่างจากกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ 

• ขนาดและความซับซ้อนของกิจการ ตัวอย่างเช่น ข้อกาํหนดในการสื่อสารของกจิการที่

การดาํเนินงานมีความซับซ้อนมากอาจแตกต่างจากกิจการที่การดาํเนินงานไม่มีความ

ซับซ้อน 

• ลักษณะของข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญที่ผู้สอบบัญชีพบ 

                                                      
7
    มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่ 14

 

8 
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้าที่ ก21
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• องค์ประกอบของการกาํกบัดูแลของกจิการ ตัวอย่างเช่น หากผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล

ประกอบด้วยบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์อย่างมากในประเภทธุรกิจที่กิจการดาํเนินการ

หรือในเร่ืองที่จะสื่อสาร กจิการจาํเป็นต้องสื่อสารในระดับของรายละเอยีดที่มากขึ้น 

• ข้อกําหนดหรือข้อบังคับทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อบกพร่องของ      

การควบคุมภายในเฉพาะเร่ือง 
 

ก16.  ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลอาจตระหนักถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญที่ผู้สอบบัญชี

พบในระหว่างการตรวจสอบอยู่แล้ว และอาจเลือกที่จะไม่แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวเม่ือพิจารณา

ถงึต้นทุนและข้อพิจารณาอื่น ๆ แล้ว  ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลมีความรับผดิชอบ

ในการประเมินต้นทุนและประโยชน์ของการดาํเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ดังน้ัน ข้อกาํหนดใน

ย่อหน้าที่ 9 จึงไม่ต้องคาํนึงถึงเร่ืองต้นทุนหรือข้อพิจารณาอื่น ๆ ซ่ึงผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ใน

การกาํกบัดูแลอาจใช้ในการพิจารณาเพ่ือกาํหนดว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องหรือไม่ 
 

ก17.  ข้อเทจ็จริงที่ว่าผู้สอบบัญชีได้สื่อสารข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญไปยังผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล

และผู้บริหารของกิจการในการตรวจสอบคร้ังก่อนแล้วไม่ได้ทาํให้ผู้สอบบัญชีไม่จาํเป็นต้อง

สื่อสารข้อบกพร่องดังกล่าวซํ้าในกรณีที่ ข้อบกพร่องดังกล่าวยังคงไม่ได้รับการแก้ไข         

หากผู้สอบบัญชีเคยสื่อสารข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญที่ยังคงมีอยู่ไปยังผู้บริหารก่อนหน้าน้ีแล้ว

การสื่อสารในปีปัจจุบันอาจอธิบายซํา้ถึงข้อบกพร่องในรายละเอยีดเช่นเดียวกบัที่ได้เคยสื่อสาร

ไว้ก่อนหน้าน้ี หรืออาจเพียงอ้างองิถึงการสื่อสารคร้ังก่อน ผู้สอบบัญชีอาจสอบถามผู้บริหาร 

หรือในกรณทีี่เหมาะสมสอบถามผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลถงึเหตุผลที่ข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคญั

ดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข การไม่ได้ดาํเนินการแก้ไขโดยปราศจากคาํอธบิายที่สมเหตุสมผล 

อาจถอืได้ว่าเป็นข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญ 
 

ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ 
 

ก18. ในกรณกีารตรวจสอบกจิการขนาดเลก็ ผู้สอบบัญชีอาจสื่อสารไปยังผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล

ในรปูแบบที่มีโครงสร้างน้อยกว่าในกรณกีารตรวจสอบกจิการขนาดใหญ่ 
 

การสือ่สารขอ้บกพร่องของการควบคมุภายในไปยงัผูบ้ริหารของกิจการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 10) 
 

ก19. โดยปกติแล้ว ระดับของผู้บริหารที่เหมาะสม คือ ผู้บริหารที่มีอาํนาจและรับผิดชอบในการประเมิน

ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในและดาํเนินการแก้ไขที่จาํเป็น สาํหรับข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญ 

ระดับของผู้บริหารที่เหมาะสมน่าจะเป็นผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน

(หรือเทยีบเท่า) และเร่ืองดังกล่าวยังต้องถูกสื่อสารไปยังผู้ที่มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลด้วย 

สาํหรับข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอื่น ผู้บริหารระดับที่เหมาะสมที่จะทาํการสื่อสาร

อาจเป็นผู้บริหารที่มีอาํนาจในการดาํเนินงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนที่การควบคุมส่งผล

กระทบและมีอาํนาจในการดาํเนินการแก้ไข 
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การสื ่อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในที่มีนัยสําคัญไปยังผูบ้ริหารของกิจการ (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่ 10 (ก)) 
 

ก20. ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีนัยสาํคัญที่พบอาจก่อให้เกิดข้อสงสัยในความซ่ือสัตย์

และความรู้ ความสามารถของผู้บริหาร ตัวอย่างเช่น อาจมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตหรือ  

การจงใจไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับของผู้บริหาร หรือผู้บริหารอาจแสดงให้เหน็ถึง

การไม่สามารถควบคุมดูแลการจัดทาํงบการเงินอย่างเพียงพอซ่ึงอาจทาํให้เกิดข้อสงสัยใน

ความรู้ความสามารถของผู้บริหาร ถ้าเป็นเช่นน้ัน จึงอาจไม่เหมาะสมที่จะสื่อสารข้อบกพร่อง

ดังกล่าวโดยตรงไปยังผู้บริหาร 

 

ก21. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 กาํหนดและให้แนวทางในการรายงานการไม่ปฏบิัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับที่พบหรือที่สงสยั รวมถงึเม่ือผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลมีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการไม่ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว
9
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 กาํหนด

และให้แนวทางในการสื่อสารไปยังผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลเม่ือผู้สอบบัญชีพบการทุจริต

หรือสงสยัว่ามีการทุจริตที่เกี่ยวข้องกบัผู้บริหาร
10

 

 

การสื่อสารข้อบกพร่องอื่นของการควบคุมภายในไปยังผู้บริหารของกจิการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 10 (ข)) 

 

ก22. ในระหว่างการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจพบข้อบกพร่องอื่นของการควบคุมภายในที่ไม่มี

นัยสาํคัญแต่อาจมีความสาํคัญเพียงพอที่สมควรได้รับความสนใจจากผู้บริหาร ในการกาํหนด

ว่าข้อบกพร่องอื่นของการควบคุมภายในข้อใดควรได้รับความสนใจจากผู้บริหารน้ัน เป็นเร่ือง

ของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในแต่ละสถานการณ์ โดยให้พิจารณาความเป็นไป

ได้และขนาดของผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่อาจเกดิขึ้นในงบการเงิน

ซ่ึงเป็นผลของข้อบกพร่องน้ัน 

 

ก23. การสื่อสารข้อบกพร่องอื่นของการควบคุมภายในที่สมควรได้รับความสนใจจากผู้บริหาร     

ไม่จาํเป็นต้องสื่อสารเป็นลายลักษณอ์กัษรแต่อาจสื่อสารด้วยวาจาได้ เม่ือผู้สอบบัญชีปรึกษาหารือ

เกี่ยวกับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ของสิ่งที่ ผู้สอบบัญชีพบกับผู้บริหารผู้สอบบัญชีอาจ

พิจารณาที่จะแจ้งให้ผู้บริหารทราบเกี่ยวกบัข้อบกพร่องอื่น ๆ น้ันด้วย ดังน้ันผู้สอบบัญชีจึงไม่

จาํเป็นต้องสื่อสารข้อบกพร่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการหลังจากน้ัน 

 

 

                                                      
9
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 “การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน”  

 ย่อหน้าที่ 22-28 

10 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการ

ตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 41 
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ก24. หากผู้สอบบัญชีสื่อสารข้อบกพร่องอื่นของการควบคุมภายในนอกเหนือจากข้อบกพร่องที่      

มีนัยสาํคัญไปยังผู้บริหารในการตรวจสอบคร้ังก่อนแล้วและผู้บริหารเลือกที่จะไม่แก้ไข

ข้อบกพร่องน้ันเน่ืองจากเหตุผลด้านต้นทุนหรือเหตุผลอื่น ๆ ผู้สอบบัญชีไม่จาํเป็นต้องสื่อสาร

ข้อบกพร่องดังกล่าวซํ้าในงวดปัจจุบันอีก นอกจากน้ีผู้สอบบัญชีไม่จําเป็นต้องสื่อสาร

ข้อบกพร่องที่ผู้บริหารได้รับทราบแล้วจากบุคคลอื่น เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานที่

มีอาํนาจในการกาํกับดูแล อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีอาจสื่อสารข้อบกพร่องดังกล่าวอีกคร้ัง

หากมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหาร หรือหากผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลใหม่ที่ทาํให้ความเข้าใจของ

ผู้สอบบัญชีและผู้บริหารเกี่ยวกับข้อบกพร่องดังกล่าวต่างไปจากเดิม ทั้งน้ีความล้มเหลวของ

ผู้บริหารในการจัดการแก้ไขข้อบกพร่องอื่นของการควบคุมภายในที่ได้สื่อสารไปแล้วในคร้ังก่อน

อาจถือเป็นข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญที่จาํเป็นต้องสื่อสารไปยังผู้ที่มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล  

ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีในสถานการณน้ั์น ๆ 
 

ก25. ในบางสถานการณ์ ผู้ที่มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลอาจต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ

ข้อบกพร่องอื่นของการควบคุมภายในที่ผู้สอบบัญชีสื่อสารไปยังผู้บริหาร หรืออาจต้องการให้

ผู้สอบบัญชีสรปุลักษณะของข้อบกพร่องอื่นให้ทราบ อกีกรณีหน่ึง คือ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณา

ว่ามีความเหมาะสมที่จะแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลทราบถงึการสื่อสารข้อบกพร่องอื่น

ระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร ในแต่ละกรณีข้างต้นผู้สอบบัญชีอาจแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่ใน

การกาํกบัดูแลทราบโดยวาจาหรือลายลักษณอ์กัษรกไ็ด้แล้วแต่ความเหมาะสม 
 

ก26. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 กาํหนดข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารไปยังผู้ที่มี

หน้าที่ในการกาํกับดูแล ในกรณีที่ผู้ที่มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับ   

การบริหารกจิการ
11

 
 

ขอ้พิจารณาเฉพาะสาํหรบัหน่วยงานภาครฐั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 9-10) 
 

ก27.  ผู้สอบบัญชีภาครัฐอาจมีความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้ นในการสื่อสารข้อบกพร่องของ          

การควบคุมภายในซ่ึงผู้สอบบัญชีพบในระหว่างการตรวจสอบในระดับของรายละเอียด         

และสื่อสารกับผู้รับรายงานซ่ึงไม่ได้อยู่ในการพิจารณาโดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 

ตัวอย่างเช่น ข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญอาจต้องมีการสื่อสารไปยังหน่วยงานของรัฐหรือ

คณะกรรมการกาํกบัดูแลอื่น ๆ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหน่วยงานที่มีอาํนาจในการกาํกบัดูแล

อื่นอาจกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐรายงานข้อบกพร่อง ของการควบคุมภายในโดยไม่คาํนึงถึง

ความมีนัยสาํคัญของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อบกพร่องน้ัน นอกจากน้ี กฎหมายอาจ

กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐต้องรายงานเร่ืองเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องใน

ขอบเขตที่กว้างกว่าการสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่กาํหนดโดยมาตรฐาน   

การสอบบัญชีฉบับน้ี ตัวอย่างเช่น การควบคุมเกี่ยวกบัการปฏบิัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ

ข้อกาํหนดตามสญัญาหรือข้อตกลงเงินช่วยเหลือ 

                                                      
11

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 ย่อหน้าที่ 13 
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เน้ือหาของการสือ่สารทีเ่ป็นลายลกัษณ์อักษรของขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในทีมี่นัยสําคัญ

(อ้างถงึย่อหน้าที่ 11) 

 

ก28.  ในการอธิบายผลกระทบของข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญที่อาจเกดิขึ้น ผู้สอบบัญชีไม่จาํเป็นต้อง

หาผลกระทบดังกล่าวเป็นตัวเลข ข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญอาจถูกจัดกลุ่มรวมกันเพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการรายงานหากมีความเหมาะสม ในการสื่อสารข้อบกพร่องที่เกดิขึ้นเป็นลาย

ลักษณ์อกัษรผู้สอบบัญชีอาจให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขข้อบกพร่อง การตอบรับหรือข้อเสนอ

การตอบรับของผู้บริหาร และข้อความที่ระบุว่าผู้สอบบัญชีได้ดาํเนินการเพ่ือตรวจสอบว่ากจิการ

ได้มีการดาํเนินการตามที่ผู้บริหารตอบรับแล้วหรือไม่ 

 

ก29.  ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมในการรวมข้อมูลดังต่อไปน้ีเป็นเน้ือหาเพ่ิมเติมใน

การสื่อสาร 

• การระบุว่า หากผู้สอบบัญชีได้ขยายวิธกีารตรวจสอบเพ่ิมเติมสาํหรับการควบคุมภายใน 

ผู้สอบบัญชีอาจพบข้อบกพร่องเพ่ิมเติมที่ต้องรายงาน หรือสรุปได้ว่าข้อบกพร่องที่ได้

รายงานบางประเดน็ไม่มีความจาํเป็นที่จะต้องรายงาน 

• การระบุว่า การสื่อสารน้ีมีขึ้ นเพ่ือวัตถุประสงค์เพ่ือผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลและไม่

เหมาะสาํหรับวัตถุประสงค์อื่น 

 

ก30.  กฎหมายหรือข้อบังคับอาจกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีหรือผู้บริหารต้องนาํส่งสาํเนาของการสื่อสาร

ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญที่เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานที่มี

อาํนาจในการกาํกบัดูแลที่เหมาะสม ในกรณน้ีีการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อกัษรของผู้สอบบัญชี

อาจระบุถงึหน่วยงานที่มีอาํนาจในการกาํกบัดูแลที่ผู้สอบบัญชีสื่อสารไปถงึ 


