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ISA™ 265 - การสื่ อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลและผู้บริหารของ

กิจการ ที่ เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือน เมษายน พ .ศ . 2553 โดย International Auditing and 

Assurance Standards Board (IAASB) ขอ ง  International Federation of Accountants (IFAC) ได้

แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และท าซ า้

โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งนี้  ขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับ

ก ารพ ิจ ารณ าจาก  IFAC และการแปลนี้ ได้ด าเนินการตาม  “แถลงการณ์นโยบาย  – นโยบาย 

ในการแปลและท าซ า้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ

ทั้งหมดที่ ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่ เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

ข้อความภาษาอังกฤษของ ISA™ 265 – การสื่ อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้ มีหน้าที่  

ในการก ากับดูแลและผู้ บริหารของกิจการ ©  2010  สงวนลิขสิทธิ์ โดย International Federation of 

Accountants (IFAC) 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 - การสื่ อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไป

ยังผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลและผู้บริหารของกิจการ ©  2012 สงวนลิขสิทธิ์ โดย International Federation 

of Accountants (IFAC) 

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

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

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

ในลักษณะอื่ นที่ คล้ายคลึงกนั 
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 265 

การสือ่สารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในไปยงัผูม้ีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและ

ผูบ้ริหารของกิจการ 

(ถือปฏบัิติกบัการตรวจสอบงบการเงนิส าหรับงวดสิ้นสดุในหรือหลังวนัที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555) 

สารบญั 

 
 

ย่อหนา้ที่ 

ค าน า  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ 1-3 

วันถือปฏบิัติ 4 

วตัถุประสงค ์ 5 

ค าจ ากดัความ   6 

ขอ้ก าหนด 7-11 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอื่น  

การพิจารณาว่าข้อบกพร่องของการควบคุมภายในได้ถูกระบุขึ้นแล้วหรือไม่ ก1-ก4 

ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ มีนัยส าคัญ ก5-ก11 

การสื่ อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน ก12-ก30 

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 “การสื่ อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้ มีหน้าที่  

ในการก ากับดูแลและผู้ บริหารของกิจการ” ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 200 

“วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้ สอบบัญชี รับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน  

การสอบบัญชี” 
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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกบัความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการสื่ อสารข้อบกพร่อง

ของการควบคุมภายใน1 ที่ ผู้สอบบัญชีพบจากการตรวจสอบงบการเงินไปยังผู้มีหน้าที่ ในการก ากับ

ดูแลและผู้ บริหารของกิจการอย่างเหมาะสม  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่ ได้ก าหนด 

ความรับผิดชอบอื่ นของผู้สอบบัญชีในการท าความเข้าใจการควบคุมภายใน และการออกแบบและ

ทดสอบการควบคุมภายในนอกเหนือจากข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) 

และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3302 โดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง)3 ก าหนด

ข้อก าหนดและให้แนวทางปฏิบัติเพิ่ มเติมในเรื่ องความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการสื่ อสารไปยัง

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลของกจิการที่ เกี่ ยวข้องกบัการสอบบัญชี 

2. ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่ งความเข้าใจในการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชีเมื่ อมีการระบุ

และการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ4 ในการประเมิน

ความเสี่ ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาการควบคุมภายในเพื่ อที่ จะออกแบบวิธกีารตรวจสอบให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่ อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายใน ผู้ สอบบัญชีอาจไม่เพียงระบุ ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในระหว่าง

กระบวนการประเมินความเสี่ ยง แต่สามารถระบุได้ในทุกช่วงของการตรวจสอบ มาตรฐานการสอบ

บัญชีฉบับนี้ ระบุถึงข้อบกพร่องที่ พบที่ ผู้สอบบัญชีจะต้องสื่ อสารไปยังผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลและ

ผู้บริหารของกจิการ 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่ได้ห้ามผู้ สอบบัญชีสื่ อสารประเด็นการควบคุมภายในอื่ น  

ซึ่ งผู้สอบบัญชีพบในระหว่างการตรวจสอบไปยังผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลและผู้บริหารของกจิการ 

วนัถือปฏิบติั 

4. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิมใน

หรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555  

วตัถุประสงค ์

5. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ เพื่ อสื่ อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ ผู้สอบบัญชีพบ 

ในระหว่างการตรวจสอบไปยังผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลและผู้บริหารของกิจการอย่างเหมาะสม ซึ่ ง

ในดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีเห็นว่าข้อบกพร่องดังกล่าวมีความส าคัญเพียงพอ

ที่ สมควรได้รับความสนใจ 

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

โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่  4 และ 12 

2
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฏบิัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้” 

3 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล” 

4  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  12 และย่อหน้าที่  ก68-ก73 ให้แนวทางปฏิบัติส าหรับการควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง

กบัการสอบบัญชี 
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ค าจ ากดัความ 

6. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในมีอยู่เมื่ อ 

(1) การควบคุมที่ ออกแบบ น าไปปฏิบัติหรือด าเนินการในลักษณะที่ ไม่สามารถป้องกัน หรือ

ตรวจพบและแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในงบการเงินได้อย่างทนัท่วงท ี

หรือ 

(2) ไม่มีการควบคุมที่ จ าเป็นในการป้องกัน หรือตรวจพบและแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงในงบการเงินได้อย่างทนัท่วงท ี

(ข) ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ มีนัยส าคัญ หมายถึง ข้อบกพร่องใดข้อบกพร่องหนึ่ ง

หรือข้อบกพร่องหลายข้อของการควบคุมภายในรวมกัน ซึ่ งตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพของผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความส าคัญเพียงพอที่ สมควรได้รับความสนใจจากผู้มีหน้าที่  

ในการก ากบัดูแลของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก5)  

ขอ้ก าหนด 

7. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่า ผู้สอบบัญชีพบข้อบกพร่องใดข้อบกพร่องหนึ่ งหรือข้อบกพร่องหลายข้อ

ของการควบคุมภายในจากการปฏบิัติงานตรวจสอบหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1-ก4)  

8. หากผู้สอบบัญชีพบข้อบกพร่องใดข้อบกพร่องหนึ่ งหรือข้อบกพร่องหลายข้อของการควบคุมภายในจาก

การปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าข้อบกพร่องแต่ละข้อหรือข้อบกพร่องหลายข้อรวมกัน 

ก่อให้เกดิข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก5-ก11)  

9. ผู้สอบบัญชีต้องสื่ อสารเป็นลายลักษณ์อกัษรเกี่ ยวกบัข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ มีนัยส าคัญ

ที่ พบในระหว่างการตรวจสอบไปยังผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลของกิจการให้ทันเวลา (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก12-ก18 และ ก27)  

10. ผู้สอบบัญชีต้องสื่ อสารเร่ืองต่อไปนี้ ไปยังผู้บริหารในระดับที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบที่ เหมาะสมอย่าง

ทนัท่วงท ี(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก19 และ ก27) 

(ก) สื่ อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรถึงข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ มีนัยส าคัญที่  

ผู้สอบบัญชีได้สื่ อสารหรือมีความตั้งใจที่ จะสื่ อสารไปยังผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลของกิจการ 

เว้นแต่ผู้สอบบัญชีอยู่ในสถานการณ์ที่ ไม่เหมาะสมที่ จะสื่ อสารไปยังผู้บริหารโดยตรง และ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก14 และ ก20-ก21)  

(ข) ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอื่ นที่ ผู้สอบบัญชีพบในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่ งยังไม่มี

หน่วยงานอื่ นสื่ อสารไปยังผู้บริหารของกิจการและตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความส าคัญเพียงพอที่ สมควรได้รับความสนใจจากผู้บริหารของกิจการ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก22-ก26)  
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11. ผู้สอบบัญชีต้องสื่ อสารเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ ยวกบัข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ มีนัยส าคัญ

โดยรวมเร่ืองดังต่อไปนี้  

(ก) ค าอธบิายของข้อบกพร่องและผลกระทบที่ อาจเกดิขึ้น และ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก28) 

(ข) ข้อมูลที่ เพียงพอที่ จะท าให้ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลและผู้บริหารของกิจการเข้าใจเนื้ อหา

ของการสื่ อสาร โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผู้สอบบัญชีต้องอธบิายว่า (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก29-ก30)  

(1) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ คือ เพื่ อให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเหน็ต่องบการเงิน  

(2) ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาถึงการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกบัการจัดท างบการเงินเพื่ อที่ จะ

ก าหนดวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพื่ อวัตถุประสงค์ 

ในการแสดงความเหน็ต่อความมีประสิทธผิลของการควบคุมภายใน และ 

(3) ประเด็นในการรายงานถูกจ ากัดเฉพาะข้อบกพร่องที่ ผู้ สอบบัญชีพบในระหว่าง 

การตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความส าคัญเพียงพอที่ สมควรได้รับความสนใจ

จากผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลของกจิการ 

 

 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

การพิจารณาว่าขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในไดถู้กระบุข้ึนแลว้หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  7) 

ก1. ในการก าหนดว่าผู้สอบบัญชีได้ระบุข้อบกพร่องใดข้อบกพร่องหนึ่ งหรือข้อบกพร่องหลายข้อของ 

การควบคุมภายในหรือไม่นั้น ผู้สอบบัญชีอาจปรึกษาหารือร่วมกับผู้บริหารในระดับที่ เหมาะสมถึง

ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่ เกี่ ยวข้องของสิ่ งที่ ผู้ สอบบัญชีตรวจพบการปรึกษาหารือดังกล่าวเป็น 

การเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีแจ้งให้ผู้บริหารทราบได้อย่างทนัท่วงที ถึงข้อบกพร่องที่ มีอยู่ซึ่ งผู้บริหาร

อาจไม่ได้ตระหนักมาก่อนหน้านี้  ระดับของผู้บริหารที่ เหมาะสมที่ จะปรึกษาหารือสิ่ งที่ ตรวจพบคือ 

ผู้ที่ คุ้นเคยกับการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้อง และระดับของผู้บริหารที่ มีอ านาจในการด าเนินการแก้ไข

ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในนั้น การปรึกษาหารือโดยตรงกับผู้ บริหารอาจไม่เหมาะสม 

ในบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น หากสิ่ งที่ ตรวจพบท าให้เกิดข้อสงสัยในความซื่ อสัตย์และความรู้

ความสามารถของผู้บริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก20)  

ก2. ในการหารือร่วมกับผู้ บริหารเกี่ ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์  ซึ่ งผู้ สอบบัญชีตรวจพบนั้น  

ผู้สอบบัญชีอาจได้รับข้อมูลอื่ นที่ เกี่ ยวข้องส าหรับการพิจารณาต่อไป เช่น 

• ความเข้าใจของผู้ บริหารเกี่ ยวกับสาเหตุของข้อบกพร่องที่ เกิดขึ้ นจริงหรือสาเหตุของ

ข้อบกพร่องที่ สงสยั 

• ข้อยกเว้นที่ เกดิจากข้อบกพร่องที่ ผู้บริหารทราบแล้ว  ยกตัวอย่างเช่น การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ ไม่สามารถป้องกนัได้โดยการควบคุมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้อง 

• ท่าทใีนเบื้องต้นของผู้บริหารเกี่ ยวกบัการตอบสนองต่อสิ่ งที่ ผู้สอบบัญชีตรวจพบ 
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ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบักิจการขนาดเลก็ 

ก3. แนวคิดพื้ นฐานเกี่ ยวกับกิจกรรมการควบคุมของกิจการขนาดเล็กค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับกิจกรรม 

การควบคุมของกิจการขนาดใหญ่แต่ระเบียบการปฏิบัติจะมีความแตกต่างกัน นอกจากนั้น กิจกรรม 

การควบคุมบางประเภทอาจไม่จ าเป็นส าหรับกิจการขนาดเลก็เนื่ องจากการควบคุมที่ กระท าโดยผู้บริหาร 

ตัวอย่างเช่น การที่ ผู้บริหารมีอ านาจในการอนุมัติการให้วงเงินเชื่ อแก่ลูกค้าและการอนุมัติการสั่งซื้ อที่ มี

นัยส าคัญแต่เพียงผู้เดียว ท าให้เกดิประสทิธผิลในการควบคุมยอดคงเหลือและรายการทางบัญชีที่ ส าคัญ

และท าให้ความต้องการกิจกรรมการควบคุมในรายละเอียดที่ มากขึ้นมีน้อยลงหรือไม่ม ี

ก4. นอกจากนี้ กิจการขนาดเล็กมักมีจ านวนพนักงานน้อย ซึ่ งอาจท าให้เกิดข้อจ ากัดในการแบ่งแยก

หน้าที่ ในทางปฏิบัติ อย่างไรกต็าม ในกิจการขนาดเลก็ที่ เจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารเอง ผู้บริหารที่

เป็นเจ้าของอาจสามารถก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิผลมากกว่าในกิจการขนาดใหญ่ โดยควรจะรักษา

สมดุลระหว่างระดับการก ากับดูแลของผู้บริหารที่ มากขึ้ นกับโอกาสที่ มากขึ้นในการที่ ผู้บริหารจะ 

เข้าแทรกแซงการควบคุมด้วย 

ขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในที่มีนยัส าคญั (อ้างถึงย่อหน้าที่  6(ข) และ 8)  

ก5. ความมีนัยส าคัญของข้อบกพร่องใดข้อบกพร่องหนึ่ งหรือข้อบกพร่องหลายข้อของการควบคุม

ภายในรวมกันมิได้ขึ้นอยู่เพียงว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงได้เกดิขึ้นแล้วหรือไม่เท่านั้น แต่

ยังขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ที่ การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกิดขึ้นและขนาดของผลกระทบ

จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญอาจมีอยู่แม้ว่าผู้สอบบัญชีไม่ได้พบ

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในระหว่าง การตรวจสอบ 

ก6. ตัวอย่างประเด็นที่ ผู้ สอบบัญชีอาจพิจารณาในการก าหนดว่าข้อบกพร่องใดข้อบกพร่องหนึ่ งหรือ

ข้อบกพร่องหลายข้อของการควบคุมภายในรวมกนัเป็นข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญหรือไม่ ประกอบด้วย 

• ความเป็นไปได้ที่ ข้อบกพร่องนั้นจะน าไปสู่การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ

ต่องบการเงินในอนาคต 

• โอกาสที่ สนิทรัพย์หรือหนี้สนิที่ เกี่ ยวข้องจะสญูหายหรือเกดิการทุจริตได้โดยง่าย 

• การใช้ดุลยพินิจและความซับซ้อนในการประมาณการจ านวนเงิน เช่น การประมาณการทางบัญชี

เกี่ ยวกบัมูลค่ายุติธรรม 

• จ านวนเงินที่ ปรากฏในงบการเงินที่ เป็นผลกระทบจากข้อบกพร่อง 

• จ านวนเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับยอดคงเหลือทางบัญชีหรือประเภทของรายการ

ที่ มีผลกระทบจากข้อบกพร่องใดข้อบกพร่องหนึ่ งหรือข้อบกพร่องหลายข้อ 

• ความส าคัญของการควบคุมนั้นต่อกระบวนการจัดท ารายงานทางการเงิน ตัวอย่างเช่น 

o การควบคุมดูแลทั่วไป (เช่น การก ากบัดูแลของผู้บริหาร) 

o การควบคุมเร่ืองการป้องกนัและตรวจพบทุจริต 

o การควบคุมเร่ืองการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชีที่ ส าคัญ 

o การควบคุมเกี่ ยวกบัรายการที่ มีนัยส าคัญกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั 
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o การควบคุมในเรื่ องรายการที่ มีนัยส าคัญที่ ไม่เป็นปกติธุรกจิของกจิการ 

o การควบคุมในเร่ืองกระบวนการจัดท ารายงานทางการเงิน ณ วันสิ้นงวด (เช่น การควบคุม

รายการในสมุดรายวันที่ ใช้บันทกึรายการที่ ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ า) 

• สาเหตุและความถี่ ของข้อยกเว้นที่ ตรวจพบ ซึ่ งเป็นผลมาจากข้อบกพร่องของการควบคุม 

• ผลกระทบเกี่ ยวเนื่ องของข้อบกพร่องนั้นกบัข้อบกพร่องอื่ นของการควบคุมภายใน 

ก7. ตัวอย่างข้อบ่งชี้ของข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ มีนัยส าคัญ  

• หลักฐานที่ แสดงให้เหน็ว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมไม่มีประสทิธผิล ยกตัวอย่างเช่น 

o รายการที่ มีนัยส าคัญที่ มีผลประโยชน์ทางการเงินต่อผู้บริหาร แต่ไม่ได้รับการตรวจสอบ

อย่างละเอยีดจากผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลอย่างเหมาะสม 

o การพบการทุจริตของผู้บริหารที่ ไม่ได้ถูกป้องกนัโดยการควบคุมภายในของกิจการ ไม่ว่า

การทุจริตนั้นจะมีสาระส าคัญหรือไม่กต็าม 

o ความล้มเหลวของผู้บริหารในการแก้ไขข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญที่ เคยได้รับทราบ 

อย่างเหมาะสม  

• การขาดกระบวนการประเมินความเสี่ ยงภายในกจิการที่ โดยปกติแล้วควรจะม ี

• หลักฐานที่ แสดงให้เห็นว่ากระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกิจการไม่มีประสิทธิผล 

ตัวอย่างเช่น ความล้มเหลวของผู้บริหารในการระบุความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งผู้สอบบัญชีคาดหวังว่ากระบวนการในการระบุความเสี่ ยง

ของกจิการจะระบุได้ 

• หลักฐานที่ แสดงให้เห็นว่าการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญที่ พบไม่มีประสิทธิผล 

(เช่น ไม่มกีารควบคุมส าหรับความเสี่ ยงนั้น)  

• การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ ตรวจพบโดยวิธีการของผู้ สอบบัญชี ซึ่ งไม่ได้รับ 

การป้องกนัหรือตรวจพบและแก้ไขโดยการควบคุมภายในของกจิการ 

• การปรับงบการเงินที่ เคยออกไปแล้วย้อนหลังเพื่ อสะท้อนการแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริต 

• หลักฐานที่ แสดงให้เห็นถึงการไม่มีความสามารถของผู้บริหารในการก ากับดูแลการจัดท า 

งบการเงิน 

ก8. การควบคุมอาจถูกออกแบบให้สามารถน าไปปฏิบัติได้โดยล าพังหรืออาจต้องน าไปปฏิบัติร่วมกัน

เพื่ อป้องกันหรือตรวจพบและแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงได้อย่างมีประสิทธิผล5 

ยกตัวอย่างเช่น การควบคุมเร่ืองลูกหนี้ อาจประกอบด้วยการควบคุมโดยอัตโนมัติและการควบคุม

ด้วยมือที่ ถูกออกแบบมาให้น าไปปฏบิัติร่วมกันเพื่ อป้องกนัหรือตรวจพบและแก้ไขการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ เกี่ ยวข้องกับยอดคงเหลือทางบัญชี ข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน ข้อใด 

 
5 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  ก74 
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ข้อหนึ่ งอาจไม่ส าคัญเพียงพอที่ ท าให้เกิดข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม ข้อบกพร่อง 

หลายข้อรวมกันที่ มีผลกระทบต่อยอดคงเหลือทางบัญชีเดียวกันหรือการเปิดเผยข้อมูลประเภท

เดียวกัน สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ เกี่ ยวข้องกัน หรือองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ประเภทเดียวกัน อาจเพิ่ มความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ก่อให้เกิดข้อบกพร่อง

ที่ มีนัยส าคัญได้ 

ก9. กฎหมายหรือข้อบังคับบางประเทศอาจก าหนดให้ผู้สอบบัญชี (โดยเฉพาะอย่างย่ิงการตรวจสอบ

กจิการที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) ต้องสื่ อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในเฉพาะเร่ือง 

ซึ่ งผู้ สอบบัญชีพบในระหว่างการตรวจสอบไปยังผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลหรือหน่วยงานอื่ น 

ที่ เกี่ ยวข้อง (เช่น หน่วยงานที่ มีอ านาจในการก ากบัดูแล) หากกฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดค าศัพท์

ที่ มีความหมายและค านิยามเป็นการเฉพาะส าหรับประเภทของข้อบกพร่องเหล่านี้  และก าหนดให้

ผู้สอบบัญชีน าค าศัพท์ที่ มีความหมายและค านิยามเหล่านี้ ไปใช้ส าหรับวัตถุประสงค์ในการสื่ อสาร  

ให้ผู้สอบบัญชีน าค าศัพทท์ี่ มีความหมายและค านิยามดังกล่าวมาใช้ในการสื่ อสารตามข้อก าหนดของ

กฎหมายหรือข้อบังคับ 

ก10. ในกรณีที่ บางประเทศได้มีการก าหนดค าศัพท์ที่ มีความหมายเฉพาะส าหรับประเภทข้อบกพร่องของ

การควบคุมภายในที่ จะสื่ อสารแต่หากไม่ได้มีการก าหนดค านิยาม ผู้สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องใช้ 

ดุลยพินิจในการก าหนดเนื้อหาที่ จะสื่ อสารตามข้อก าหนดหรือข้อบังคับทางกฎหมาย โดยผู้สอบบัญชี

อาจพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติตามข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติของมาตรฐาน 

การสอบบัญชีฉบับนี้  ตัวอย่างเช่น หากวัตถุประสงค์ของข้อก าหนดหรือข้อบังคับทางกฎหมาย คือ 

การสื่ อสารให้ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลทราบถึงประเดน็การควบคุมภายในบางประการ อาจเป็น 

การเหมาะสมที่ ผู้สอบบัญชีจะถือว่าประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญ ซึ่ งถูก

ก าหนดให้ต้องสื่ อสารกบัผู้ที่ มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

ก11. ข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ยังคงเหมือนเดิมแม้ว่ากฎหมายหรือข้อบังคับอาจ

ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีน าค าศัพทท์ี่ มีความหมายและค านิยามเป็นการเฉพาะมาใช้ 

การสือ่สารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน 

การสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในที่มีนัยส าคัญไปยังผูมี้หนา้ที่ในการก ากับดูแล (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  9) 

ก12. การสื่ อสารข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญไปยังผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลเป็นลายลักษณ์อักษรสะท้อนให้

เหน็ถึงความส าคัญของประเดน็ที่ น าเสนอ และช่วยให้ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลบรรลุความรับผิดชอบ

เกี่ ยวกับการก ากับดูแล มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ก าหนดข้อพิจารณาที่ เกี่ ยวข้อง

ในการสื่ อสารไปยังผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลเมื่ อผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลทั้งหมดมีส่วนเกี่ ยวข้อง

กบัการบริหารกจิการ6 

 
6 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  13 
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ก13. ในการก าหนดว่าควรสื่ อสารเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่ อใด ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าการได้รับจาก 

การสื่ อสารดังกล่าวจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ จะท าให้ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลสามารถปฏิบัติหน้าที่  

ในการก ากับดูแลหรือไม่ นอกจากนั้น ส าหรับกิจการที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศ 

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลอาจจ าเป็นต้องได้รับการสื่ อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อกัษรจากผู้สอบบัญชี

ก่อนวันที่ งบการเงินจะได้รับการอนุมัติเพื่ อที่ จะปฏิบัติหน้าที่ ตามความรับผิดชอบเฉพาะที่ เกี่ ยวกับ

การควบคุมภายในตามข้อก าหนดทางกฎหมายหรือวัตถุประสงค์อื่ น ส าหรับกิจการอื่ น ผู้สอบบัญชี

อาจสื่ อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลภายหลังจากนั้ นได้  

อย่างไรกต็าม ในกรณีหลังนั้นเนื่ องจากการสื่ อสารที่ เป็นลายลักษณ์อักษรของผู้สอบบัญชีในเร่ือง

ข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญเป็นส่วนหนึ่ งของแฟ้มข้อมูลการสอบบัญชี ดังนั้น การสื่ อสารที่ เป็น 

ลายลักษณ์อกัษรในภายหลังนั้นอาจท าให้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถท าตามข้อก าหนด7 ของการสอบบัญชี

ที่ ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีจัดท าแฟ้มข้อมูลการสอบบัญชีให้สมบูรณ์ได้ทนัเวลามาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 230 ก าหนดเวลาที่ เหมาะสมในการจัดท าแฟ้มข้อมูลการสอบบัญชีให้สมบูรณ์โดยทั่วไปภายใน

ไม่เกนิ 60 วันนับจากวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี8 

ก14. โดยไม่ค านึงว่าจะสื่ อสารข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่ อใด ผู้ สอบบัญชี  

อาจสื่ อสารข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญเบื้องต้นด้วยวาจาไปยังผู้บริหาร และในกรณีที่ เหมาะสมสื่ อสาร

ไปยังผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลด้วย ทั้งนี้ เพื่ อช่วยให้ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแลสามารถแก้ไข

ข้อบกพร่องได้ทนัเวลาเพื่ อลดความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

ให้เหลือน้อยที่ สุด อย่างไรก็ตาม การด าเนินการดังกล่าวไม่ได้ปลดเปล้ืองความรับผิดชอบของ 

ผู้ สอบบัญชีในการสื่ อสารข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญเป็นลายลักษณ์อักษร ตามที่ ก าหนดไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  

ก15. ระดับของรายละเอียดในการสื่ อสารข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญเป็นดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ

ของผู้สอบบัญชีในแต่ละสถานการณ์ ตัวอย่างปัจจัยที่ ผู้สอบบัญชีอาจค านึงถึงในการก าหนดระดับ

ของรายละเอยีดที่ เหมาะสมส าหรับการสื่ อสารมีดังต่อไปนี้   

• ลักษณะของกิจการ ตัวอย่างเช่น ข้อก าหนดในการสื่ อสารของกิจการที่ มีส่วนได้เสียสาธารณะ

อาจแตกต่างจากกจิการที่ ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ 

• ขนาดและความซับซ้อนของกิจการ ตัวอย่างเช่น ข้อก าหนดในการสื่ อสารของกิจการที่ การ

ด าเนินงานมีความซับซ้อนมากอาจแตกต่างจากกจิการที่ การด าเนินงานไม่มีความซับซ้อน 

• ลักษณะของข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญที่ ผู้สอบบัญชีพบ 

• องค์ประกอบของการก ากับดูแลของกิจการ ตัวอย่างเช่น หากผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล

ประกอบด้วยบุคคลที่ ไม่มีประสบการณ์อย่างมากในประเภทธุรกิจที่ กิจการด าเนินการหรือใน

เร่ืองที่ จะสื่ อสาร กจิการจ าเป็นต้องสื่ อสารในระดับของรายละเอยีดที่ มากขึ้น 

 
7
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่  14

 

8
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 ย่อหน้าที่  ก21
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• ข้อก าหนดหรือข้อบังคับทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารข้อบกพร่องของการควบคุม

ภายในเฉพาะเร่ือง 

ก16. ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลอาจตระหนักถึงข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญที่ ผู้สอบบัญชีพบ 

ในระหว่างการตรวจสอบอยู่แล้ว และอาจเลือกที่ จะไม่แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวเมื่ อพิจารณาถึง

ต้นทุนและข้อพิจารณาอื่ น ๆ แล้ว  ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลมีความรับผิดชอบในการ

ประเมินต้นทุนและประโยชน์ของการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ดังนั้น ข้อก าหนดในย่อหน้าที่  9 

จึงไม่ต้องค านึงถึงเร่ืองต้นทุนหรือข้อพิจารณาอื่ น ๆ ซ่ึงผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลอาจ

ใช้ในการพิจารณาเพื่ อก าหนดว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องหรือไม่ 

ก17. ข้อเทจ็จริงที่ ว่าผู้สอบบัญชีได้สื่ อสารข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญไปยังผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลและ

ผู้บริหารของกิจการในการตรวจสอบคร้ังก่อนแล้วไม่ได้ท าให้ผู้ สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องสื่ อสาร

ข้อบกพร่องดังกล่าวซ ้าในกรณีที่ ข้อบกพร่องดังกล่าวยังคงไม่ได้รับการแก้ไข หากผู้สอบบัญชีเคย

สื่ อสารข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญที่ ยังคงมีอยู่ไปยังผู้บริหารก่อนหน้านี้ แล้ว การสื่ อสารในปีปัจจุบัน

อาจอธิบายซ า้ถึงข้อบกพร่องในรายละเอยีดเช่นเดียวกับที่ ได้เคยสื่ อสารไว้ก่อนหน้านี้  หรืออาจเพียง

อ้างอิงถึงการสื่ อสารคร้ังก่อน ผู้สอบบัญชีอาจสอบถามผู้บริหาร หรือในกรณีที่ เหมาะสมสอบถาม 

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลถึงเหตุผลที่ ข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข  

การไม่ได้ด าเนินการแก้ไขโดยปราศจากค าอธิบายที่ สมเหตุสมผล อาจถือได้ว่าเป็นข้อบกพร่อง 

ที่ มีนัยส าคัญ 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

ก18. ในกรณีการตรวจสอบกิจการขนาดเล็ก ผู้สอบบัญชีอาจสื่ อสารไปยังผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล 

ในรูปแบบที่ มีโครงสร้างน้อยกว่าในกรณีการตรวจสอบกจิการขนาดใหญ่ 

การสือ่สารขอ้บกพร่องของการควบคมุภายในไปยงัผูบ้ริหารของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  10)  

ก19. โดยปกติแล้ว ระดับของผู้บริหารที่ เหมาะสม คือ ผู้บริหารที่ มีอ านาจและรับผิดชอบในการประเมิน

ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในและด าเนินการแก้ไขที่ จ าเป็น ส าหรับข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญ 

ระดับของผู้ บริหารที่ เหมาะสมน่าจะเป็นผู้ บริหารสูงสุดหรือผู้ บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน 

(หรือเทียบเท่า) และเร่ืองดังกล่าวยังต้องถูกสื่ อสารไปยังผู้ที่ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลด้วย ส าหรับ

ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอื่ น ผู้บริหารระดับที่ เหมาะสมที่ จะสื่ อสารอาจเป็นผู้บริหาร 

ที่ มีอ านาจในการด าเนินงานที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับส่วนที่ การควบคุมส่งผลกระทบและมีอ านาจ 

ในการด าเนินการแก้ไข 

การสื่ อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ มีนัยส าคัญไปยังผู้บริหารของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  10(ก)) 

ก20. ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ มีนัยส าคัญที่ พบอาจก่อให้เกิดข้อสงสัยในความซื่ อสัตย์และ

ความรู้ ความสามารถของผู้บริหาร ตัวอย่างเช่น อาจมีหลักฐานเกี่ ยวกับการทุจริตหรือการจงใจ 

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของผู้บริหาร หรือผู้บริหารอาจแสดงให้เห็นถึงการไม่สามารถ
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ก ากับดูแลการจัดท างบการเงินอย่างเพียงพอ ซึ่ งอาจท าให้เกิดข้อสงสัยในความรู้ความสามารถของ

ผู้บริหาร ถ้าเป็นเช่นนั้น จึงอาจไม่เหมาะสมที่ จะสื่ อสารข้อบกพร่องดังกล่าวโดยตรงไปยังผู้บริหาร 

ก21. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) ก าหนดและให้แนวทางในการรายงานการไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมายและข้อบังคับที่ พบหรือที่ สงสัย รวมถึงเมื่ อผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลมีส่วนเกี่ ยวข้อง

ในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว9 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ก าหนด

และให้แนวทางในการสื่ อสารไปยังผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลเมื่ อผู้สอบบัญชีพบการทุจริตหรือ

สงสยัว่ามีการทุจริตที่ เกี่ ยวข้องกบัผู้บริหาร10 

การสื่ อสารข้อบกพร่องอื่ นของการควบคุมภายในไปยังผู้บริหารของกจิการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  10(ข)) 

ก22. ในระหว่างการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีอาจพบข้อบกพร่องอื่ นของการควบคุมภายในที่ ไม่มีนัยส าคัญ

แต่อาจมีความส าคัญเพียงพอที่ สมควรได้รับความสนใจจากผู้บริหาร ในการก าหนดว่าข้อบกพร่อง

อื่ นของการควบคุมภายในข้อใดควรได้รับความสนใจจากผู้บริหารนั้น เป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจ

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในแต่ละสถานการณ์ โดยให้พิจารณาความเป็นไปได้และขนาดของผลกระทบ

ของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ อาจเกดิขึ้นในงบการเงิน  ซึ่ งเป็นผลของข้อบกพร่องนั้น 

ก23. การสื่ อสารข้อบกพร่องอื่ นของการควบคุมภายในที่ สมควรได้รับความสนใจจากผู้บริหารไม่จ าเป็นต้อง

สื่ อสารเป็นลายลักษณ์อกัษรแต่อาจสื่ อสารด้วยวาจาได้ เมื่ อผู้สอบบัญชีปรึกษาหารือเกี่ ยวกับข้อเทจ็จริง

และสถานการณ์ของสิ่ งที่ ผู้สอบบัญชีพบกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาที่ จะแจ้งให้ผู้บริหาร

ทราบเกี่ ยวกับข้อบกพร่องอื่ น ๆ นั้นด้วย ดังนั้น ผู้ สอบบัญชีจึงไม่จ าเป็นต้องสื่ อสารข้อบกพร่อง

ดังกล่าวอย่างเป็นทางการหลังจากนั้น 

ก24. หากผู้สอบบัญชีสื่ อสารข้อบกพร่องอื่ นของการควบคุมภายในนอกเหนือจากข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญ

ไปยังผู้บริหารในการตรวจสอบคร้ังก่อนแล้ว และผู้บริหารเลือกที่ จะไม่แก้ไขข้อบกพร่องนั้นเนื่ องจาก

เหตุผลด้านต้นทุนหรือเหตุผลอื่ น ๆ ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องสื่ อสารข้อบกพร่องดังกล่าวซ า้ในงวด

ปัจจุบันอีก นอกจากนี้ ผู้ สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องสื่ อสารข้อบกพร่องที่ ผู้บริหารได้รับทราบแล้ว 

จากบุคคลอื่ น เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานที่ มีอ านาจในการก ากับดูแล อย่างไรก็ตาม 

ผู้ สอบบัญชีอาจสื่ อสารข้อบกพร่องดังกล่าวอีกคร้ังหากมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหาร หรือหาก 

ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลใหม่ที่ ท าให้ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีและผู้บริหารเกี่ ยวกับข้อบกพร่อง

ดังกล่าวต่างไปจากเดิม ทั้งนี้ ความล้มเหลวของผู้บริหารในการจัดการแก้ไขข้อบกพร่องอื่ นของ 

การควบคุมภายในที่ ได้สื่ อสารไปแล้วในคร้ังก่อนอาจถือเป็นข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญที่ จ าเป็นต้อง

สื่ อสารไปยังผู้ที่ มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีในสถานการณ์นั้น ๆ 

 
9
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) “การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  23-29 

10 
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน”  

ย่อหน้าที่  42 
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ก25. ในบางสถานการณ์ ผู้ที่ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลอาจต้องการทราบรายละเอียดเกี่ ยวกับข้อบกพร่อง

อื่ นของการควบคุมภายในที่ ผู้สอบบัญชีสื่ อสารไปยังผู้บริหาร หรืออาจต้องการให้ผู้สอบบัญชีสรุป

ลักษณะของข้อบกพร่องอื่ นให้ทราบ อกีกรณีหนึ่ ง คือ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่ามีความเหมาะสมที่

จะแจ้งให้ผู้ที่ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลทราบถึงการสื่ อสารข้อบกพร่องอื่ นระหว่างผู้สอบบัญชีและ

ผู้บริหาร ในแต่ละกรณีข้างต้น ผู้สอบบัญชีอาจแจ้งให้ผู้ที่ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลทราบโดยวาจา

หรือลายลักษณ์อกัษรกไ็ด้แล้วแต่ความเหมาะสม 

ก26. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ก าหนดข้อพิจารณาที่ เกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารไปยัง 

ผู้ที่ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล ในกรณีที่ ผู้ที่ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลทั้งหมดมีส่วนเกี่ ยวข้องกับ 

การบริหารกจิการ11 

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบัหน่วยงานภาครฐั (อ้างถึงย่อหน้าที่  9-10) 

ก27. ผู้สอบบัญชีภาครัฐอาจมีความรับผิดชอบเพิ่ มมากขึ้ นในการสื่ อสารข้อบกพร่องของการควบคุม

ภายในซึ่ งผู้สอบบัญชีพบในระหว่างการตรวจสอบในระดับของรายละเอียดและสื่ อสารกับผู้ รับ

รายงานซึ่ งไม่ได้อยู่ในการพิจารณาโดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ตัวอย่างเช่น ข้อบกพร่อง 

ที่ มีนัยส าคัญอาจต้องมีการสื่ อสารไปยังหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการก ากับดูแลอื่ น ๆ 

กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหน่วยงานที่ มีอ านาจในการก ากับดูแลอื่ นอาจก าหนดให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐ

รายงานข้อบกพร่องของการควบคุมภายในโดยไม่ค านึงถึงความมีนัยส าคัญของผลกระทบที่ อาจ

เกิดขึ้นจากข้อบกพร่องนั้น นอกจากนี้  กฎหมายอาจก าหนดให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐต้องรายงานเร่ือง

เกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องในขอบเขตที่ กว้างกว่าการสื่ อสารข้อบกพร่องของการควบคุม

ภายในที่ ก าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ตัวอย่างเช่น การควบคุมเกี่ ยวกบัการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดตามสญัญาหรือข้อตกลงเงินช่วยเหลือ 

เน้ือหาของการสือ่สารทีเ่ป็นลายลกัษณ์อักษรของขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในทีมี่นัยส าคัญ (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  11) 

ก28. ในการอธิบายผลกระทบของข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญที่ อาจเกิดขึ้ น ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องหา

ผลกระทบดังกล่าวเป็นตัวเลข ข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญอาจถูกจัดกลุ่มรวมกันเพื่ อวัตถุประสงค์ 

ในการรายงานหากมีความเหมาะสม ในการสื่ อสารข้อบกพร่องที่ เกิดขึ้ นเป็นลายลักษณ์อักษร  

ผู้สอบบัญชีอาจให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขข้อบกพร่อง การตอบรับหรือข้อเสนอการตอบรับของ

ผู้บริหาร และข้อความที่ ระบุว่าผู้สอบบัญชีได้ด าเนินการเพื่ อตรวจสอบว่ากิจการได้มีการด าเนินการ

ตามที่ ผู้บริหารตอบรับแล้วหรือไม่ 

ก29. ผู้ สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมในการรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ เป็นเนื้ อหาเพิ่ มเติม 

ในการสื่ อสาร 

 
11

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  13 
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• การระบุว่า หากผู้ สอบบัญชีได้ขยายวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมส าหรับการควบคุมภายใน 

ผู้สอบบัญชีอาจพบข้อบกพร่องเพิ่ มเติมที่ ต้องรายงาน หรือสรุปได้ว่าข้อบกพร่องที่ ได้รายงาน

บางประเดน็ไม่มีความจ าเป็นที่ จะต้องรายงาน 

• การระบุว่า การสื่ อสารนี้ มีขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์เพื่ อผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลและไม่เหมาะ

ส าหรับวัตถุประสงค์อื่ น 

ก30. กฎหมายหรือข้อบังคับอาจก าหนดให้ผู้สอบบัญชีหรือผู้บริหารต้องน าส่งส าเนาของการสื่ อสารของ

ผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับข้อบกพร่องที่ มีนัยส าคัญที่ เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานที่ มีอ านาจ 

ในการก ากบัดูแลที่ เหมาะสม ในกรณีนี้ การสื่ อสารที่ เป็นลายลักษณ์อักษรของผู้สอบบัญชีอาจระบุถึง

หน่วยงานที่ มีอ านาจในการก ากบัดูแลที่ ผู้สอบบัญชีสื่ อสารไปถึง 


