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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265
การสือ่ สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกํากับดูแล
และผูบ้ ริหารของกิจการ

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
จัดทําขึ้ นโดย คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดา้ นการสอบบัญชี
ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาทุกขั้นตอนแล้ว
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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 265 - การสื่อสารข้ อบกพร่องของการควบคุมภายใน
ไปยังผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลและผู้บริหารของกิจการ ที่เผยแพร่เป็ นภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน
พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ
International Federation of Accountants (IFAC) ได้ แปลเป็ นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญ ชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และทําซํา้ โดยได้ รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งนี้
ขั้น ตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญ ชี ระหว่ า งประเทศได้ รับ การพิ จ ารณาจาก IFAC และ
การแปลนี้ได้ ดาํ เนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและทําซํา้ มาตรฐานทีอ่ อก
โดย IFAC” ข้ อความของมาตรฐานการสอบบัญ ชี ระหว่ างประเทศทั้งหมดที่ไ ด้ รับการอนุ มัติคือ
ข้ อความที่เผยแพร่เป็ นภาษาอังกฤษโดย IFAC
ข้ อความภาษาอังกฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 265 – การสื่อสารข้ อบกพร่อง
ของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลและผู้บริหารของกิจการ © 2010 สงวนลิขสิทธิ์
โดย the International Federation of Accountants (IFAC)
ข้ อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 – การสื่อสารข้ อบกพร่องของการควบคุม
ภายในไปยังผู้ มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลและผู้บริหารของกิจการ © 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย the
International Federation of Accountants (IFAC)
ต้ นฉบับ : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance,
and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265
การสือ่ สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกํากับดูแล
และผูบ้ ริหารของกิจการ
สารบัญ
ย่อหน้าที่

คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
วันถือปฏิบตั ิ

1-3
4
5
6
7-11

วัตถุประสงค์
คําจํ ากัดความ
ข้อกําหนด
การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
การพิจารณาว่าข้ อบกพร่องของการควบคุมภายในได้ ถูกระบุข้ นึ แล้ วหรือไม่
ข้ อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีนัยสําคัญ
การสื่อสารข้ อบกพร่องของการควบคุมภายใน

ก1-ก4
ก5-ก11
ก12-ก30

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 “การสื่อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้ าที่
ในการกํากับดูแลและผู้บริหารของกิจการ” ควรอ่านร่ วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200
“วัต ถุป ระสงค์โ ดยรวมของผู้ ส อบบัญ ชีรับ อนุ ญ าตและการปฏิบัติง านตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี”
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คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ยวข้ องกับความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ในการสื่อสาร
ข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายใน1 ที่ผ้ ูสอบบัญชีพบจากการตรวจสอบงบการเงินไปยังผู้มี
หน้ าที่ในการกํากับดูแลและผู้บริหารของกิจการอย่างเหมาะสม มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
ไม่ได้ กาํ หนดความรับผิดชอบอื่นของผู้สอบบัญชีในการทําความเข้ าใจการควบคุมภายใน และ
การออกแบบและทดสอบการควบคุมภายในนอกเหนือจากข้ อกําหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 315 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3302 โดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 2603
กําหนดข้ อกําหนดและให้ แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในเรื่องความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีใน
การสื่อสารไปยังผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลของกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการสอบบัญชี

2.

ผู้สอบบัญชีต้องได้ มาซึ่งความเข้ าใจในการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการสอบบัญชีเมื่อมี
การระบุและการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ4
ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาการควบคุมภายในเพื่อที่จะออกแบบ
วิธกี ารตรวจสอบให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ต่ อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ผู้สอบบัญชีอาจไม่ เพียงระบุข้อบกพร่ องของ
การควบคุมภายในระหว่ างกระบวนการประเมินความเสี่ยงแต่สามารถระบุได้ ในทุกช่ วงของ
การตรวจสอบ มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ระบุถึงข้ อบกพร่ องที่พบที่ผ้ ูสอบบัญชีจะต้ อง
สื่อสารไปยังผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลและผู้บริหารของกิจการ

3.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ไม่ ได้ ห้ามผู้สอบบัญชีส่ ือสารประเด็นการควบคุมภายในอื่น
ซึ่งผู้สอบบัญชีพบในระหว่างการตรวจสอบไปยังผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลและผู้บริหารของ
กิจการ

วันถือปฏิบตั ิ
4.

1

2
3
4

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกบั การตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญโดยการทําความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ” ย่อหน้ าที่ 4 และ 12
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปี ฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้ ”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 “การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้ าที่ 12 และย่อหน้ าที่ ก60-ก65 ให้ แนวทางปฏิบัติสาํ หรับ
การควบคุมที่เกี่ยวข้ องกับการสอบบัญชี
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วัตถุประสงค์
5.

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ เพื่อสื่อสารข้ อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ผ้ ูสอบบัญชี
พบในระหว่ างการตรวจสอบไปยังผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลและผู้บริหารของกิจการอย่ าง
เหมาะสม ซึ่งในดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีเห็นว่าข้ อบกพร่องดังกล่าวมี
ความสําคัญเพียงพอที่สมควรได้ รับความสนใจ

คําจํ ากัดความ
6.

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คําศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
(ก) ข้ อบกพร่องของการควบคุมภายในมีอยู่เมื่อ
(1) การควบคุมที่ออกแบบ นําไปปฏิบัติหรือดําเนินการในลักษณะที่ไม่สามารถป้ องกัน
หรือค้ นพบและแก้ ไขการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงในงบการเงินได้ อย่าง
ทันท่วงที หรือ
(2) ไม่ มีการควบคุมที่จําเป็ นในการป้ องกันหรื อค้ นพบและแก้ ไขการแสดงข้ อมูล
ที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงในงบการเงินได้ อย่างทันท่วงที
(ข) ข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในที่มีนัยสําคัญ หมายถึง ข้ อบกพร่ องใดข้ อบกพร่ อง
หนึ่งหรือข้ อบกพร่ องหลายข้ อของการควบคุมภายในรวมกัน ซึ่งตามดุลยพินิจเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความสําคัญเพียงพอที่สมควรได้ รับความสนใจ
จากผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลของกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก5)

ข้อกําหนด
7.

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่า ผู้สอบบัญชีพบข้ อบกพร่ องใดข้ อบกพร่ องหนึ่งหรือข้ อบกพร่ อง
หลายข้ อของการควบคุมภายในจากการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1ก4)

8.

หากผู้สอบบัญชีพบข้ อบกพร่องใดข้ อบกพร่องหนึ่งหรือข้ อบกพร่ องหลายข้ อของการควบคุม
ภายในจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าข้ อบกพร่ องแต่ละข้ อหรือ
ข้ อบกพร่ องหลายข้ อรวมกัน ก่อให้ เกิดข้ อบกพร่ องที่มีนัยสําคัญหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก
5-ก11)

9.

ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเป็ นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้ อบกพร่ องของการควบคุ มภายในที่
มีนัยสําคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบไปยังผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลของกิจการให้ ทนั เวลา
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก12-ก18 และ ก27)
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10. ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเรื่องต่ อไปนี้ไปยังผู้บริหารในระดับที่มีหน้ าที่รับผิดชอบที่เหมาะสม
อย่างทันท่วงที (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก19 และ ก27)
(ก) สื่อสารอย่ างเป็ นลายลักษณ์อักษรถึงข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในที่มีนัยสําคัญ
ที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ ส่ือสารหรือมีความตั้งใจที่จะสื่อสารไปยังผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
ของกิจการ เว้ นแต่ผ้ ูสอบบัญชีอยู่ในสถานการณ์ท่ไี ม่เหมาะสมที่จะสื่อสารไปยังผู้บริหาร
โดยตรง และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก14 และ ก20-ก21)
(ข) ข้ อ บกพร่ อ งของการควบคุ ม ภายในอื่น ที่ผ้ ู ส อบบั ญ ชี พ บในระหว่ า งการตรวจสอบ
ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานอื่นสื่อสารไปยังผู้บริหารของกิจการและตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชี พของผู้สอบบัญชี เห็นว่ ามีความสําคัญเพี ยงพอที่สมควรได้ รับความสนใจจาก
ผู้บริหารของกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก22-ก26)
11. ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเป็ นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในที่มี
นัยสําคัญโดยรวมเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) คําอธิบายของข้ อบกพร่องและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก28)
(ข) ข้ อมูลที่เพียงพอที่จะทําให้ ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกํากับดู แลและผู้บริหารของกิจการเข้ าใจ
เนื้อหาของการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สอบบัญชีต้องอธิบายว่า (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก29-ก30)
(1) วัต ถุ ป ระสงค์ข องการตรวจสอบ คือ เพื่ อ ให้ ผู้ ส อบบัญ ชี แ สดงความเห็น ต่ อ
งบการเงิน
(2) ผู้สอบบัญชีได้ พิจารณาถึงการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทํางบการเงิน
เพื่ อ ที่ จ ะกํา หนดวิ ธี ก ารตรวจสอบให้ เหมาะสมกั บ สถานการณ์ แต่ ไ ม่ ใ ช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายใน และ
(3) ประเด็นในการรายงานถูกจํากัดเฉพาะข้ อบกพร่ องที่ผ้ ูสอบบัญชีพบในระหว่าง
การตรวจสอบและผู้ ส อบบั ญ ชี เ ห็น ว่ า มี ค วามสํา คั ญ เพี ย งพอที่ส มควรได้ รั บ
ความสนใจจากผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลของกิจการ
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
การพิจารณาว่าข้อบกพร่องของการควบคุมภายในได้ถูกระบุขึ้นแล้วหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 7)
ก1. ในการกําหนดว่าผู้สอบบัญชีได้ ระบุข้อบกพร่ องใดข้ อบกพร่ องหนึ่งหรือข้ อบกพร่ องหลายข้ อ
ของการควบคุ ม ภายในหรื อ ไม่ น้ั น ผู้ สอบบัญชีอาจปรึกษาหารือร่ วมกับผู้ บริหารในระดับ
ที่เ หมาะสมถึง ข้ อ เท็จ จริง และสถานการณ์ที่เ กี่ย วข้ อ งของสิ่ง ที่ผู้ ส อบบัญ ชีต รวจพบ
การปรึกษา หารือดังกล่ าวเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผู้ สอบบัญชีแจ้ งให้ ผู้ บริหารทราบได้ อย่ าง
ทันท่วงที ถึง ข้ อ บกพร่อ งที่มีอ ยู่ซึ่ ง ผู้ บ ริห ารอาจไม่ไ ด้ ต ระหนัก มาก่อ นหน้ า นี้ ระดับ ของ
ผู้บริหารที่เหมาะสมที่จะปรึกษาหารือสิ่งที่ตรวจพบคือผู้ท่ีคุ้ นเคยกับการควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้ อง และระดับของผู้บริหารที่มีอาํ นาจในการดําเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่องของการควบคุม
ภายในนั้น การปรึกษา หารือโดยตรงกับผู้บริหารอาจไม่เหมาะสมในบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น
หากสิ่งที่ตรวจพบ ทําให้ เกิดข้ อสงสัยในความซื่อสัตย์และความรู้ความสามารถของผู้บริหาร
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก20)
ก2. ในการหารือร่ วมกับผู้บริหารเกี่ยวกับข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ซ่ึงผู้สอบบัญชีตรวจพบนั้น
ผู้สอบบัญชีอาจได้ รับข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องสําหรับการพิจารณาต่อไป เช่น
•
ความเข้ าใจของผู้บริหารเกี่ยวกับสาเหตุของข้ อบกพร่ องที่เกิดขึ้นจริงหรือสาเหตุของ
ข้ อบกพร่องที่สงสัย
•
ข้ อยกเว้ นที่เกิดจากข้ อบกพร่องที่ผ้ ูบริหารทราบแล้ ว ยกตัวอย่างเช่น การแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่ อข้ อเท็จจริงที่ไม่ สามารถป้ องกันได้ โดยการควบคุมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้ อง
•
ท่าทีในเบื้องต้ นของผู้บริหารเกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งที่ผ้ ูสอบบัญชีตรวจพบ
ข้อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก3. แนวคิดพื้ นฐานเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุ มของกิจการขนาดเล็กค่ อนข้ างจะคล้ ายคลึ งกับ
กิจ กรรมการควบคุ ม ของกิจ การขนาดใหญ่ แ ต่ ร ะเบี ย บการปฏิบั ติ จ ะมี ค วามแตกต่ า งกัน
นอกจากนั้น กิจกรรมการควบคุมบางประเภทอาจไม่จาํ เป็ นสําหรับกิจการขนาดเล็กเนื่องจาก
การควบคุมที่กระทําโดยผู้บริหาร ตัวอย่างเช่ น การที่ผ้ ูบริหารมีอาํ นาจในการอนุ มัติการให้
วงเงินเชื่อแก่ลูกค้ าและการอนุมัติการสั่งซื้อที่มีนัยสําคัญแต่เพียงผู้เดียว ทําให้ เกิดประสิทธิผล
ในการควบคุมยอดคงเหลือและรายการทางบัญชีท่สี าํ คัญและทําให้ ความต้ องการกิจกรรมการ
ควบคุมในรายละเอียดที่มากขึ้นมีน้อยลงหรือไม่มี
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ก4. นอกจากนี้กจิ การขนาดเล็กมักมีจาํ นวนพนักงานน้ อย ซึ่งอาจทําให้ เกิดข้ อจํากัดในการแบ่งแยก
หน้ า ที่ใ นทางปฏิบัติ อย่า งไรก็ต าม ในกิจ การขนาดเล็กที่เจ้ าของกิจ การเป็ น ผู้ บ ริห ารเอง
ผู้บริหารที่เป็ นเจ้ าของอาจสามารถสอดส่องดูแลอย่างมีประสิทธิผลมากกว่าในกิจการขนาด
ใหญ่ โดยควรจะรักษาสมดุลระหว่างระดับการสอดส่องดูแลของผู้บริหารที่มากขึ้นกับโอกาส
ที่มากขึ้นในการที่ผ้ ูบริหารจะเข้ าแทรกแซงการควบคุมด้ วย
ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทีม่ ีนยั สําคัญ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 6 (ข) และ 8)
ก5. ความมี นั ย สํา คั ญ ของข้ อบกพร่ อ งใดข้ อบกพร่ อ งหนึ่ ง หรื อ ข้ อบกพร่ อ งหลายข้ อของ
การควบคุมภายในรวมกันมิได้ ข้ ึนอยู่เพียงว่าการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงได้ เกิดขึ้น
แล้ วหรือไม่เท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความเป็ นไปได้ ท่ีการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอาจ
เกิด ขึ้ น และขนาดของผลกระทบจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขัด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง ข้ อ บกพร่ อ งที่
มีนัยสําคัญอาจมีอยู่แม้ ว่าผู้สอบบัญชีไม่ได้ พบการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงในระหว่าง
การตรวจสอบ
ก6. ตัวอย่างประเด็นที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจพิจารณาในการกําหนดว่าข้ อบกพร่ องใดข้ อบกพร่ องหนึ่ง
หรือข้ อบกพร่ องหลายข้ อของการควบคุมภายในรวมกันเป็ นข้ อบกพร่ องที่มีนัยสําคัญหรือไม่
ประกอบด้ วย
•
ความเป็ นไปได้ ที่ ข้ อ บกพร่ อ งนั้ น จะนํ า ไปสู่ ก ารแสดงข้ อมู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อเท็จ จริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินในอนาคต
•
โอกาสที่สนิ ทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องจะสูญหายหรือเกิดการทุจริตได้ โดยง่าย
•
การใช้ ดุลยพินิจและมีความซับซ้ อนในการการประมาณการจํานวนเงิน เช่น การประมาณ
ทางบัญชีเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม
•
จํานวนเงินที่ปรากฏในงบการเงินที่เป็ นผลกระทบจากข้ อบกพร่อง
•
จํานวนเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับยอดคงเหลือทางบัญชีหรือประเภทของ
รายการที่มีผลกระทบจากข้ อบกพร่องใดข้ อบกพร่องหนึ่งหรือข้ อบกพร่องหลายข้ อ
•
ความสําคัญของการควบคุมนั้นต่อกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงิน ตัวอย่างเช่น
o การควบคุมดูแลทั่วไป (เช่น การสอดส่องดูแลของผู้บริหาร)
o การควบคุมเรื่องการป้ องกันและค้ นพบทุจริต
o การควบคุมเรื่องการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชีท่สี าํ คัญ
o การควบคุมเกี่ยวกับรายการที่มีนัยสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
o การควบคุมในเรื่องรายการที่มีนัยสําคัญที่ไม่เป็ นปกติธุรกิจของกิจการ
o การควบคุมในเรื่องกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงิน ณ วันสิ้นงวด
(เช่น การควบคุมรายการในสมุดรายวันที่ใช้ บันทึกรายการที่ไม่ได้ เกิดขึ้นเป็ นประจํา)
•
สาเหตุและความถี่ของข้ อยกเว้ นที่ค้นพบซึ่งเป็ นผลมาจากข้ อบกพร่องของการควบคุม
•
ผลกระทบเกี่ยวเนื่องของข้ อบกพร่องนั้นกับข้ อบกพร่องอื่นของการควบคุมภายใน
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ก7. ตัวอย่างข้ อบ่งชี้ของข้ อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีนัยสําคัญ
•
หลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่าสภาพแวดล้ อมการควบคุมไม่มีประสิทธิผล ยกตัวอย่างเช่น
o รายการที่มีนัยสําคัญที่มีผลประโยชน์ทางการเงินต่อผู้บริหารแต่ไม่ได้ รับการตรวจสอบ
อย่างละเอียดจากผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลอย่างเหมาะสม
o การพบการทุจริตของผู้บริหารที่ไม่ได้ ถูกป้ องกันโดยการควบคุมภายในของกิจการ
ไม่ว่าการทุจริตนั้นจะมีสาระสําคัญหรือไม่กต็ าม
o ความล้ มเหลวของผู้บริหารในการแก้ ไขข้ อบกพร่ องที่มีนัยสําคัญที่เคยได้ รับทราบ
อย่างเหมาะสม
•
การขาดกระบวนการประเมินความเสี่ยงภายในกิจการที่โดยปกติแล้ วควรจะมี
•
หลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่ากระบวนการประเมินความเสี่ยงของกิจการไม่มีประสิทธิผล
ตัวอย่างเช่น ความล้ มเหลวของผู้ บริหารในการระบุความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ซึ่งผู้สอบบัญชีคาดหวังว่ากระบวนการในการระบุ
ความเสี่ยงของกิจการจะระบุได้
•
หลั ก ฐานที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ า การตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย งที่ มี นั ย สํา คั ญ ที่ พ บไม่ มี
ประสิทธิผล (เช่น ไม่มีการควบคุมสําหรับความเสี่ยงนั้น)
•
การแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง ที่ค้ น พบโดยวิ ธีก ารของผู้ ส อบบั ญ ชี ซ่ึ ง ไม่ ไ ด้ รั บ
การป้ องกันหรือค้ นพบและแก้ ไขโดยการควบคุมภายในของกิจการ
•
การปรับงบการเงินที่เคยออกไปแล้ วย้ อนหลังเพื่อสะท้ อนการแก้ ไขการแสดงข้ อมูล
ที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งมีผลมาจากข้ อผิดพลาดหรือการทุจริต
•
หลักฐานที่แสดงให้ เห็นถึงการไม่ มีความสามารถของผู้ บ ริ หารในการสอดส่ องดู แ ล
การจัดทํางบการเงิน
ก8. การควบคุ มอาจถูกออกแบบให้ สามารถนําไปปฏิบัติได้ โดยลําพังหรืออาจต้ องนําไปปฏิบัติ
ร่ ว มกัน เพื่ อ ป้ องกั น หรื อ ค้ น พบและแก้ ไ ขการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล5 ยกตัวอย่างเช่น การควบคุมเรื่องลูกหนี้อาจประกอบด้ วยการควบคุมโดยอัตโนมัติ
และการควบคุมด้ วยมือที่ถูกออกแบบมาให้ นาํ ไปปฏิบัติร่วมกันเพื่อป้ องกันหรือค้ นพบและ
แก้ ไขการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวข้ องกับยอดคงเหลือทางบัญชี ข้ อบกพร่องของ
การควบคุ มภายในข้ อใดข้ อหนึ่งอาจไม่ สาํ คัญเพี ยงพอที่ทาํ ให้ เกิดข้ อบกพร่ องที่มีนัยสําคัญ
อย่างไรก็ตาม ข้ อบกพร่ องหลายข้ อรวมกันที่มีผลกระทบต่อยอดคงเหลือทางบัญชีเดียวกัน
หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลประเภทเดียวกัน สิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ท่เี กี่ยวข้ องกัน หรือ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในประเภทเดียวกัน อาจเพิ่มความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูล
ที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงที่ก่อให้ เกิดข้ อบกพร่องที่มีนัยสําคัญได้

5

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้ าที่ ก66
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ก9. กฎหมายหรือข้ อบังคับบางประเทศอาจกําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชี (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบ
กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) ต้ องสื่อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายใน
เฉพาะเรื่อง ซึ่งผู้สอบบัญชีพบในระหว่างการตรวจสอบไปยังผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลหรือ
หน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง (เช่ น หน่ วยงานที่มีอาํ นาจในการกํากับดูแล) หากกฎหมายหรือ
ข้ อบั งคั บกําหนดคํา ศัพท์ท่ีมีความหมายและคํา นิ ยามเป็ นการเฉพาะสํา หรั บประเภทของ
ข้ อบกพร่องเหล่ านี้ และกําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีนาํ คําศัพท์ท่มี ีความหมายและคํานิยามเหล่ านี้
ไปใช้ สาํ หรับวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ให้ ผ้ ูสอบบัญชีนาํ คําศัพท์ท่มี ีความหมายและคํานิยาม
ดังกล่าวมาใช้ ในการสื่อสารตามข้ อกําหนดของกฎหมายหรือข้ อบังคับ
ก10. ในกรณี ท่ี บ างประเทศได้ มี ก ารกํา หนดคํา ศั พ ท์ ท่ี มี ค วามหมายเฉพาะสํา หรั บ ประเภท
ข้ อบกพร่องของการควบคุมภายในที่จะสื่อสารแต่หากไม่ได้ มีการกําหนดคํานิยาม ผู้สอบบัญชี
อาจจําเป็ นต้ องใช้ ดุลยพินิจในการกําหนดเนื้อหาที่จะสื่อสารตามข้ อกําหนดหรือข้ อบังคับทาง
กฎหมาย โดยผู้ ส อบบั ญ ชี อ าจพิ จ ารณาความเหมาะสมในการปฏิบั ติ ต ามข้ อ กํา หนดและ
แนวทางปฏิบัติของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ตัวอย่างเช่น หากวัตถุประสงค์ของข้ อกําหนด
หรือข้ อบังคับทางกฎหมาย คือ การสื่อสารให้ ผู้ มีหน้ าที่ในการกํา กับดูแลทราบถึงประเด็น
การควบคุมภายในบางประการ อาจเป็ นการเหมาะสมที่ผ้ ูสอบบัญชีจะถือว่าประเด็นดังกล่าว
เป็ นประเด็นข้ อบกพร่ องที่มีนัยสําคัญซึ่งถูกกําหนดให้ ต้องสื่อสารกับผู้ท่มี ีหน้ าที่ในการกํากับ
ดูแลตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
ก11. ข้ อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ยังคงเหมือนเดิมแม้ ว่ากฎหมายหรือข้ อบังคับ
อาจกําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีนาํ คําศัพท์ท่มี ีความหมายและคํานิยามเป็ นการเฉพาะมาใช้
การสือ่ สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน
การสือ่ สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทีม่ ีนยั สําคัญไปยังผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกํากับดูแล (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ 9)
ก12. การสื่อสารข้ อบกพร่ องที่มีนัยสําคัญไปยังผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดู แลเป็ นลายลักษณ์อักษร
สะท้ อนให้ เห็นถึงความสําคัญของประเด็นที่นาํ เสนอ และช่วยให้ ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
บรรลุความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอดส่องดูแล มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 กําหนด
ข้ อพิจารณาที่เกี่ยวข้ องในการสื่อสารไปยังผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลเมื่อผู้มีหน้ าที่ในการกํากับ
ดูแลทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการบริหารกิจการ6

6

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 ย่อหน้ าที่ 13
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ก13. ในการกําหนดว่าควรสื่อสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเมื่อใด ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการได้ รับ
จากการสื่อสารดังกล่ าวจะเป็ นปั จ จัยสํา คัญ ที่จ ะทํา ให้ ผ้ ู มีหน้ า ที่ในการกํา กับ ดู แลสามารถ
ปฏิบัติหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลหรือไม่ นอกจากนั้น สําหรับกิจการที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ในบางประเทศ ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลอาจจําเป็ นต้ องได้ รับการสื่อสารอย่าง
เป็ นลายลักษณ์อักษรจากผู้สอบบัญชีก่อนวันที่งบการเงินจะได้ รับการอนุ มัติเพื่อที่จะปฏิบัติ
หน้ าที่ตามความรับผิดชอบเฉพาะที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในตามข้ อกําหนดทางกฎหมาย
หรือวัตถุประสงค์อ่ นื สําหรับกิจการอื่น ผู้สอบบัญชีอาจสื่อสารอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษรไป
ยังผู้ มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลภายหลังจากนั้นได้ อย่ างไรก็ตาม ในกรณีหลังนั้ นเนื่องจาก
การสื่อสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรของผู้สอบบัญชีในเรื่องข้ อบกพร่องที่มีนัยสําคัญเป็ นส่วนหนึ่ง
ของแฟ้ มข้ อมูลการสอบบัญชี ดังนั้นการสื่อสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในภายหลังนั้นอาจทําให้
ผู้สอบบัญชีไม่สามารถทําตามข้ อกําหนด7 ของการสอบบัญชีท่ีกาํ หนดให้ ผู้สอบบัญชีจัดทํา
แฟ้ มข้ อมูลการสอบบัญชีให้ สมบูรณ์ได้ ทนั เวลามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 กําหนดเวลา
ที่เหมาะสมในการจัดทําแฟ้ มข้ อมูลการสอบบัญชีให้ สมบูรณ์โดยทั่วไปภายในไม่เกิน 60 วัน
นับจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี8
ก14. โดยไม่ คาํ นึงว่ าจะสื่อสารข้ อบกพร่ องที่มีนัยสําคัญเป็ นลายลักษณ์อักษรเมื่อใด ผู้สอบบัญชี
อาจสื่อสารข้ อบกพร่ องที่มีนัยสําคัญเบื้องต้ นด้ วยวาจาไปยังผู้บริหาร และในกรณีท่เี หมาะสม
สื่อสารไปยังผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลด้ วยก่อน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ ผ้ ูบริหารและผู้มีหน้ าที่กาํ กับ
ดู แ ลสามารถแก้ ไขข้ อ บกพร่ องได้ ทัน เวลาเพื่ อ ลดความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมู ลที่ขัด ต่ อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญให้ เหลือน้ อยที่สุด อย่างไรก็ตาม การดําเนินการดังกล่าวไม่ได้
ปลดเปลื้ องความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ สอบบั ญ ชี ใ นการสื่ อ สารข้ อบกพร่ อ งที่ มี นั ย สํา คั ญ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
ก15. ระดับของรายละเอียดในการสื่อสารข้ อบกพร่องที่มีนัยสําคัญเป็ นดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพของผู้สอบบัญชีในแต่ ละสถานการณ์ ตัวอย่างปั จจัยที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจคํานึงถึง
ในการกําหนดระดับของรายละเอียดที่เหมาะสมสําหรับการสื่อสารมีดังต่อไปนี้
•
ลักษณะของกิจการ ตัวอย่ างเช่ น ข้ อกําหนดในการสื่อสารของกิจการที่มีส่วนได้ เสีย
สาธารณะอาจแตกต่างจากกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ
•
ขนาดและความซับซ้ อนของกิจการ ตัวอย่างเช่น ข้ อกําหนดในการสื่อสารของกิจการที่
การดําเนินงานมีความซับซ้ อนมากอาจแตกต่างจากกิจการที่การดําเนินงานไม่มีความ
ซับซ้ อน
•
ลักษณะของข้ อบกพร่องที่มีนัยสําคัญที่ผ้ ูสอบบัญชีพบ

7
8

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้ าที่ 14
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้ าที่ ก21
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•

•

องค์ประกอบของการกํากับดูแลของกิจการ ตัวอย่างเช่น หากผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
ประกอบด้ วยบุคคลที่ไม่ มีประสบการณ์อย่างมากในประเภทธุรกิจที่กิจการดําเนินการ
หรือในเรื่องที่จะสื่อสาร กิจการจําเป็ นต้ องสื่อสารในระดับของรายละเอียดที่มากขึ้น
ข้ อ กํา หนดหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ทางกฎหมายที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ การสื่ อ สารข้ อ บกพร่ อ งของ
การควบคุมภายในเฉพาะเรื่อง

ก16. ผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลอาจตระหนักถึงข้ อบกพร่องที่มีนัยสําคัญที่ผ้ ูสอบบัญชี
พบในระหว่างการตรวจสอบอยู่แล้ ว และอาจเลือกที่จะไม่แก้ ไขข้ อบกพร่องดังกล่าวเมื่อพิจารณา
ถึงต้ นทุนและข้ อพิจารณาอื่น ๆ แล้ ว ผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลมีความรับผิดชอบ
ในการประเมินต้ นทุนและประโยชน์ของการดําเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่อง ดังนั้น ข้ อกําหนดใน
ย่อหน้ าที่ 9 จึงไม่ต้องคํานึงถึงเรื่องต้ นทุนหรือข้ อพิจารณาอื่น ๆ ซึ่งผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ใน
การกํากับดูแลอาจใช้ ในการพิจารณาเพื่อกําหนดว่าจะแก้ ไขข้ อบกพร่องหรือไม่
ก17. ข้ อเท็จจริงที่ว่าผู้สอบบัญชีได้ ส่อื สารข้ อบกพร่องที่มีนัยสําคัญไปยังผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
และผู้บริหารของกิจการในการตรวจสอบครั้งก่อนแล้ วไม่ ได้ ทาํ ให้ ผ้ ูสอบบัญชีไม่จาํ เป็ นต้ อง
สื่ อ สารข้ อ บกพร่ อ งดั ง กล่ า วซํ้ า ในกรณี ท่ี ข้ อ บกพร่ อ งดั ง กล่ า วยั ง คงไม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ข
หากผู้สอบบัญชีเคยสื่อสารข้ อบกพร่ องที่มีนัยสําคัญที่ยังคงมีอยู่ไปยังผู้บริหารก่อนหน้ านี้แล้ ว
การสื่อสารในปี ปัจจุบันอาจอธิบายซํา้ ถึงข้ อบกพร่องในรายละเอียดเช่นเดียวกับที่ได้ เคยสื่อสาร
ไว้ ก่อนหน้ านี้ หรืออาจเพียงอ้ างอิงถึงการสื่อสารครั้งก่อน ผู้สอบบัญชีอาจสอบถามผู้บริหาร
หรือในกรณีท่เี หมาะสมสอบถามผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลถึงเหตุผลที่ข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญ
ดังกล่าวยังไม่ได้ รับการแก้ ไข การไม่ได้ ดาํ เนินการแก้ ไขโดยปราศจากคําอธิบายที่สมเหตุสมผล
อาจถือได้ ว่าเป็ นข้ อบกพร่องที่มีนัยสําคัญ
ข้ อพิจารณาเฉพาะสําหรับกิจการขนาดเล็ก
ก18. ในกรณีการตรวจสอบกิจการขนาดเล็ก ผู้สอบบัญชีอาจสื่อสารไปยังผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
ในรูปแบบที่มีโครงสร้ างน้ อยกว่าในกรณีการตรวจสอบกิจการขนาดใหญ่
การสือ่ สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผูบ้ ริหารของกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 10)
ก19. โดยปกติแล้ ว ระดับของผู้บริหารที่เหมาะสม คือ ผู้บริหารที่มีอาํ นาจและรับผิดชอบในการประเมิน
ข้ อบกพร่องของการควบคุมภายในและดําเนินการแก้ ไขที่จาํ เป็ น สําหรับข้ อบกพร่องที่มีนัยสําคัญ
ระดับของผู้บริหารที่เหมาะสมน่ าจะเป็ นผู้บริ หารสูงสุดหรือผู้บริหารสูงสุดทางด้ านการเงิน
(หรือเทียบเท่า) และเรื่องดังกล่ าวยังต้ องถูกสื่อสารไปยังผู้ท่ีมีหน้ าที่ในการกํากับดูแลด้ วย
สําหรับข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอื่น ผู้บริหารระดับที่เหมาะสมที่จะทําการสื่อสาร
อาจเป็ นผู้บริหารที่มีอาํ นาจในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับส่วนที่การควบคุมส่งผล
กระทบและมีอาํ นาจในการดําเนินการแก้ ไข
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การสื ่อ สารข้อ บกพร่ อ งของการควบคุม ภายในที ่มี นัย สํา คัญ ไปยัง ผูบ้ ริ ห ารของกิ จ การ (อ้ า งถึ ง
ย่อหน้ าที่ 10 (ก))
ก20. ข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในที่มีนัยสําคัญที่พบอาจก่อให้ เกิดข้ อสงสัยในความซื่อสัตย์
และความรู้ความสามารถของผู้บริหาร ตัวอย่ างเช่ น อาจมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริ ตหรื อ
การจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับของผู้บริหาร หรือผู้บริหารอาจแสดงให้ เห็นถึง
การไม่ สามารถควบคุมดูแลการจัดทํางบการเงินอย่ างเพียงพอซึ่งอาจทําให้ เกิดข้ อสงสัยใน
ความรู้ความสามารถของผู้บริหาร ถ้ าเป็ นเช่นนั้น จึงอาจไม่เหมาะสมที่จะสื่อสารข้ อบกพร่ อง
ดังกล่าวโดยตรงไปยังผู้บริหาร
ก21. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 กําหนดและให้ แนวทางในการรายงานการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้ อบังคับที่พบหรือที่สงสัย รวมถึงเมื่อผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลมีส่วนเกี่ยวข้ อง
ในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับดังกล่าว9 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 กําหนด
และให้ แนวทางในการสื่อสารไปยังผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลเมื่อผู้สอบบัญชีพบการทุจริต
หรือสงสัยว่ามีการทุจริตที่เกี่ยวข้ องกับผู้บริหาร10
การสื่อสารข้ อบกพร่องอื่นของการควบคุมภายในไปยังผู้บริหารของกิจการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 10 (ข))
ก22. ในระหว่ างการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจพบข้ อบกพร่ องอื่นของการควบคุ มภายในที่ไม่ มี
นัยสําคัญแต่อาจมีความสําคัญเพียงพอที่สมควรได้ รับความสนใจจากผู้บริหาร ในการกําหนด
ว่าข้ อบกพร่องอื่นของการควบคุมภายในข้ อใดควรได้ รับความสนใจจากผู้บริหารนั้น เป็ นเรื่อง
ของการใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในแต่ละสถานการณ์ โดยให้ พิจารณาความเป็ นไป
ได้ และขนาดของผลกระทบของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่อาจเกิดขึ้นในงบการเงิน
ซึ่งเป็ นผลของข้ อบกพร่องนั้น
ก23. การสื่อสารข้ อบกพร่ องอื่น ของการควบคุ มภายในที่สมควรได้ รับความสนใจจากผู้ บริ หาร
ไม่จาํ เป็ นต้ องสื่อสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแต่อาจสื่อสารด้ วยวาจาได้ เมื่อผู้สอบบัญชีปรึกษาหารือ
เกี่ย วกับ ข้ อ เท็จ จริ ง และสถานการณ์ข องสิ่ง ที่ผ้ ู ส อบบั ญ ชี พ บกับ ผู้ บ ริ ห ารผู้ ส อบบัญ ชี อ าจ
พิจารณาที่จะแจ้ งให้ ผ้ ูบริหารทราบเกี่ยวกับข้ อบกพร่องอื่น ๆ นั้นด้ วย ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงไม่
จําเป็ นต้ องสื่อสารข้ อบกพร่องดังกล่าวอย่างเป็ นทางการหลังจากนั้น

9

10

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 “การพิจารณากฎหมายและข้ อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน”
ย่อหน้ าที่ 22-28
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการ
ตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้ าที่ 41
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ก24. หากผู้ สอบบั ญชีส่ ือสารข้ อบกพร่ องอื่นของการควบคุ มภายในนอกเหนื อจากข้ อบกพร่ องที่
มี นั ย สํา คั ญ ไปยั ง ผู้ บ ริ ห ารในการตรวจสอบครั้ ง ก่ อ นแล้ ว และผู้ บ ริ ห ารเลื อ กที่จ ะไม่ แ ก้ ไ ข
ข้ อบกพร่องนั้นเนื่องจากเหตุผลด้ านต้ นทุนหรือเหตุผลอื่น ๆ ผู้สอบบัญชีไม่จาํ เป็ นต้ องสื่อสาร
ข้ อ บกพร่ อ งดัง กล่า วซํ้า ในงวดปั จ จุบ ัน อีก นอกจากนี้ ผู้ ส อบบัญ ชีไ ม่จํา เป็ น ต้ อ งสื่อ สาร
ข้ อบกพร่ องที่ผ้ ูบริหารได้ รับทราบแล้ วจากบุคคลอื่น เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานที่
มีอาํ นาจในการกํากับดูแล อย่ างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีอาจสื่อสารข้ อบกพร่ องดังกล่ าวอีกครั้ง
หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร หรือหากผู้สอบบัญชีได้ รับข้ อมูลใหม่ท่ที าํ ให้ ความเข้ าใจของ
ผู้สอบบัญชีและผู้บริหารเกี่ยวกับข้ อบกพร่ องดังกล่ าวต่ างไปจากเดิม ทั้งนี้ความล้ มเหลวของ
ผู้บริหารในการจัดการแก้ ไขข้ อบกพร่องอื่นของการควบคุมภายในที่ได้ ส่อื สารไปแล้ วในครั้งก่อน
อาจถือเป็ นข้ อบกพร่ องที่มีนัยสําคัญที่จาํ เป็ นต้ องสื่อสารไปยังผู้ท่ีมีหน้ าที่ในการกํากับดูแล
ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีในสถานการณ์น้ัน ๆ
ก25. ในบางสถานการณ์ ผู้ ท่ีมีห น้ า ที่ใ นการกํา กับ ดูแ ลอาจต้ อ งการทราบรายละเอีย ดเกี่ย วกับ
ข้ อบกพร่องอื่นของการควบคุมภายในที่ผ้ ูสอบบัญชีส่อื สารไปยังผู้บริหาร หรืออาจต้ องการให้
ผู้สอบบัญชีสรุปลักษณะของข้ อบกพร่องอื่นให้ ทราบ อีกกรณีหนึ่ง คือ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณา
ว่ามีความเหมาะสมที่จะแจ้ งให้ ผ้ ูท่มี ีหน้ าที่ในการกํากับดูแลทราบถึงการสื่อสารข้ อบกพร่องอื่น
ระหว่ างผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร ในแต่ละกรณีข้างต้ นผู้สอบบัญชีอาจแจ้ งให้ ผ้ ูท่มี ีหน้ าที่ใน
การกํากับดูแลทราบโดยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษรก็ได้ แล้ วแต่ความเหมาะสม
ก26. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 กําหนดข้ อพิจารณาที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารไปยังผู้ท่มี ี
หน้ าที่ในการกํากับดูแล ในกรณีท่ีผู้ ท่ีมีหน้ าที่ในการกํากับดูแลทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้ องกับ
การบริหารกิจการ11
ข้อพิจารณาเฉพาะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 9-10)
ก27. ผู้ ส อบบั ญ ชี ภ าครั ฐ อาจมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบเพิ่ ม มากขึ้ นในการสื่ อ สารข้ อบกพร่ อ งของ
การควบคุ ม ภายในซึ่ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี พ บในระหว่ า งการตรวจสอบในระดั บ ของรายละเอีย ด
และสื่อสารกับผู้ รับรายงานซึ่งไม่ ได้ อยู่ ในการพิ จารณาโดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
ตัว อย่า งเช่น ข้ อ บกพร่ อ งที่มีนัย สํา คัญ อาจต้ อ งมีก ารสื่อ สารไปยัง หน่ว ยงานของรัฐ หรือ
คณะกรรมการกํากับดูแลอื่น ๆ กฎหมาย ข้ อบังคับ หรือหน่วยงานที่มีอาํ นาจในการกํากับดูแล
อื่นอาจกําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีภาครัฐรายงานข้ อบกพร่อง ของการควบคุมภายในโดยไม่คาํ นึงถึง
ความมีนัยสําคัญของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้ อบกพร่ องนั้น นอกจากนี้ กฎหมายอาจ
กํา หนดให้ ผู้ ส อบบัญ ชีภ าครัฐต้ องรายงานเรื่ องเกี่ย วกับ การควบคุม ภายในที่เกี่ยวข้ องใน
ขอบเขตที่กว้ างกว่าการสื่อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในที่กาํ หนดโดยมาตรฐาน
การสอบบัญชีฉบับนี้ ตัวอย่างเช่น การควบคุมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้ อบังคับ หรือ
ข้ อกําหนดตามสัญญาหรือข้ อตกลงเงินช่วยเหลือ
11

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 ย่อหน้ าที่ 13
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เนื้อหาของการสือ่ สารทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อักษรของข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทีม่ ีนัยสําคัญ
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 11)
ก28. ในการอธิบายผลกระทบของข้ อบกพร่องที่มีนัยสําคัญที่อาจเกิดขึ้น ผู้สอบบัญชีไม่จาํ เป็ นต้ อง
หาผลกระทบดัง กล่ า วเป็ น ตัว เลข ข้ อ บกพร่ อ งที่ม ีน ัย สํา คัญ อาจถูก จัด กลุ่ ม รวมกัน เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการรายงานหากมีความเหมาะสม ในการสื่อสารข้ อบกพร่องที่เกิดขึ้นเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรผู้สอบบัญชีอาจให้ ข้อเสนอแนะในการแก้ ไขข้ อบกพร่อง การตอบรับหรือข้ อเสนอ
การตอบรับของผู้บริหาร และข้ อความที่ระบุว่าผู้สอบบัญชีได้ ดาํ เนินการเพื่อตรวจสอบว่ากิจการ
ได้ มีการดําเนินการตามที่ผ้ ูบริหารตอบรับแล้ วหรือไม่
ก29. ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมในการรวมข้ อมูลดังต่อไปนี้เป็ นเนื้อหาเพิ่มเติมใน
การสื่อสาร
•
การระบุว่า หากผู้สอบบัญชีได้ ขยายวิธกี ารตรวจสอบเพิ่มเติมสําหรับการควบคุมภายใน
ผู้สอบบัญชีอาจพบข้ อบกพร่ องเพิ่มเติมที่ต้องรายงาน หรือสรุปได้ ว่าข้ อบกพร่ องที่ได้
รายงานบางประเด็นไม่มีความจําเป็ นที่จะต้ องรายงาน
•
การระบุว่า การสื่อสารนี้มีข้ ึนเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลและไม่
เหมาะสําหรับวัตถุประสงค์อ่นื
ก30. กฎหมายหรือข้ อบังคับอาจกําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีหรือผู้บริหารต้ องนําส่งสําเนาของการสื่อสาร
ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้ อบกพร่ องที่มีนัยสําคัญที่เป็ นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่ วยงานที่มี
อํานาจในการกํากับดูแลที่เหมาะสม ในกรณีน้ ีการสื่อสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรของผู้สอบบัญชี
อาจระบุถงึ หน่วยงานที่มีอาํ นาจในการกํากับดูแลที่ผ้ ูสอบบัญชีส่อื สารไปถึง
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