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มาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

จดัทําข้ึนโดย คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการสอบบญัชี 

ซ่ึงไดผ่้านขั้นตอนการพจิารณาทุกขั้นตอนแลว้ 
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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 505 - การขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอก ที่เผยแพร่

เป็นภาษาองักฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance Standards 

Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และทาํซํา้โดยได้รับอนุญาต

จาก IFAC ทั้งน้ีขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก 

IFAC และการแปลน้ีได้ดาํเนินการตาม “แถลงการณน์โยบาย-นโยบายในการแปลและทาํซํา้มาตรฐาน

ทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติ

คือข้อความที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาองักฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 505 - การขอคาํยืนยันจาก

บุคคลภายนอก © 2010 สงวนลิขสทิธิ์โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 - การขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอก © 

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 505 

  

การขอคํายนืยนัจากบุคคลภายนอก 

 

สารบญั 

 
 

ย่อหนา้ที่ 

คํานาํ  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบับน้ี 1 

ขั้นตอนการขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการ      

สอบบัญชี 2-3 

วันถอืปฏบิตั ิ 4 

วตัถุประสงค ์ 5 

คําจํากดัความ 6 

ขอ้กาํหนด  

ขั้นตอนการขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอก 7 

ผู้บริหารไม่ยินยอมให้ผู้สอบบัญชีส่งคาํขอยืนยัน 8-9 

ผลการขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอก 10-14 

การขอคาํยืนยันแบบตอบเม่ือทกัท้วง 15 

การประเมินหลักฐานที่ได้รับ 16 

การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน  

ขั้นตอนการขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอก ก1-ก7 

ผู้บริหารไม่ยินยอมให้ผู้สอบบัญชีส่งคาํขอยืนยัน   ก8-ก10 

ผลการขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอก ก11-ก22 

การขอคาํยืนยันแบบตอบเม่ือทกัท้วง ก23 

การประเมินหลักฐานที่ได้รับ ก24-ก25 

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 “การขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอก” ควรอ่านร่วมกับ 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ  

การปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
 
 
 



สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 4 TSA 505 

คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกของ

ผู้สอบบัญชี เพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 330
1
 และรหัส 500

2
 โดยไม่เกี่ยวข้องกบัการสอบถามเกี่ยวกบัคดีความและการฟ้องร้อง

ซ่ึงกล่าวอยู่ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501
3
  

 

ขนัตอนการขอคํายนืยนัจากบุคคลภายนอกเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชี  

 

2. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 กล่าวว่า ความน่าเช่ือถือของหลักฐานการสอบบัญชีขึ้นอยู่

กบัแหล่งที่มาและลักษณะของหลักฐานการสอบบัญชี รวมถึงสถานการณ์ที่ได้รับหลักฐานน้ัน
4
 

และยังกล่าวถงึลักษณะทั่วไปเกี่ยวกบัความน่าเช่ือถอืของหลักฐานการสอบบัญชี ดังน้ี
5
  

• หลักฐานการสอบบัญชีจะมีความน่าเช่ือถือเพ่ิมขึ้ น ถ้าเป็นหลักฐานที่ได้รับจาก

แหล่งข้อมูลภายนอกที่เป็นอสิระจากกจิการ 

• หลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้รับโดยตรง ย่อมมีความน่าเช่ือถือมากกว่าหลักฐาน

ที่ผู้สอบบัญชีไม่ได้รับเองโดยตรงหรือมาจากการสรปุจากหลักฐานแวดล้อมอื่น  

• หลักฐานการสอบบัญชีจะมีความน่าเช่ือถือเพ่ิมขึ้น ถ้าเป็นหลักฐานที่อยู่ในรูปเอกสาร   

ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ อเิลก็ทรอนิกส ์หรือสื่ออื่น ๆ  

ดังน้ัน หลักฐานการสอบบัญชีในรูปแบบของการขอคาํยืนยันที่ผู้สอบบัญชีได้รับโดยตรงจาก

บุคคลภายนอก ย่อมมีความน่าเช่ือถือมากกว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สร้างจากภายในกจิการ 

ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ของการตรวจสอบ มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี จะช่วยผู้สอบบัญชี

ในการออกแบบและดําเนินการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐาน    

การสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องและน่าเช่ือถอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “ วิธปีฏบัิติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้” 

2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” 

3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 “หลักฐานการสอบบัญชี - ข้อพิจารณาเพ่ิมเติมเฉพาะรายการ” 

4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้าที่ ก5 

5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้าที่ ก31 
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3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น ๆ ที่กล่าวถึงความสาํคัญของหลักฐานการสอบบัญชีที่เป็น

คาํยืนยันจากบุคคลภายนอก ได้แก่ 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 กล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการออกแบบ

และตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญในระดับงบการเงิน และการออกแบบและใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติม ที่มี

ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกีารที่สอดคล้องและตอบสนองต่อความเสี่ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญในระดับที่ผู้บริหารให้การรับรอง
6
 

นอกจากน้ี มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ยังกาํหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องออกแบบ

และใช้วิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระสาํหรับแต่ละกลุ่มของรายการบัญชี ยอดคงเหลือ 

และการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสาํคัญ นอกจากน้ีผู้สอบบัญชียังต้องพิจารณาว่าควรใช้

การขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกเป็นวิธีการหน่ึงในวิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระ

หรือไม่
7
  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 กาํหนดไว้ว่า ถ้าผู้สอบบัญชีพบความเสี่ยงจาก   

การประเมินมากเท่าใด ผู้สอบบัญชีจะต้องได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่มี 

ความน่าเช่ือถือมากขึ้นเท่าน้ัน
8
 เพ่ือที่จะให้ได้หลักฐานดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจต้องได้

หลักฐานการสอบบัญชีที่มีปริมาณมากขึ้น หรือได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่มีความ

เกี่ยวข้องหรือมีความน่าเช่ือถอืมากขึ้นหรือทั้งสองประการ ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจ

เน้นถงึการได้รับหลักฐานโดยตรงจากบุคคลภายนอก หรือได้รับหลักฐานที่สอดคล้องกนั

จากแหล่งที่มาที่เป็นอิสระหลายแหล่ง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ยังกล่าวว่า

วิธีการขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการได้รับหลักฐานการ

สอบบัญชีที่มีความน่าเช่ือถือสูงตามที่ผู้สอบบัญชีต้องการในการตอบสนองต่อความ

เสี่ยงที่มีนัยสาํคัญจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ ไม่ว่าจะ

เน่ืองจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด
9
 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 กล่าวไว้ว่า ผู้สอบบัญชีอาจออกแบบคาํขอคาํยืนยัน

เพ่ือให้ได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมที่จะตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที่ เกิดจากการทุจริตในระดับที่ ผู้บริหารให้      

การรับรอง
10

 

 

                                                 
6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ 5-6 

7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ 18-19 

8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ 7 (ข) 

9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ ก53 

10
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัการพิจารณาการทุจริต 

 ในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ ก37 
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• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 กล่าวไว้ว่า ข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งที่มาที่เป็นอสิระ

จากกจิการและมีความสอดคล้องกนั เช่น คาํยืนยันจากบุคคลภายนอก อาจเพ่ิมความ

เช่ือม่ันของผู้สอบบัญชีต่อหลักฐานที่อยู่ในบันทกึทางบัญชีหรือจากหนังสอืรับรองของ

ผู้บริหาร
11

 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

4. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้าที่ ก8-ก9 
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วตัถุประสงค ์

 

5. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีเม่ือมีการใช้วิธกีารขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอก คือการออกแบบ

และใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องและน่าเช่ือถอื 

 

คําจํากดัความ 

 

6. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปน้ีมีความหมายดังน้ี 

ก. การขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก เป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้รับ

โดยตรงเป็นลายลักษณ์อกัษรจากบุคคลภายนอก (ผู้ให้คาํยืนยัน) ในรูปของกระดาษ 

หรืออเิลก็ทรอนิกส ์หรือสื่ออื่น ๆ 

ข. การขอคาํยืนยันแบบตอบทุกกรณี เป็นการขอคาํยืนยันโดยขอให้ผู้ให้คาํยืนยันตอบกลับ

โดยตรงต่อผู้สอบบัญชี เพ่ือยืนยันว่าข้อมูลในคาํขอยืนยันน้ันถูกต้องหรือมีข้อทกัท้วง 

หรือให้ข้อมูลตามที่ผู้สอบบัญชีร้องขอ 

ค. การขอคาํยืนยันแบบตอบเมื่อทกัท้วง เป็นการขอคาํยืนยันโดยขอให้ผู้ให้คาํยืนยันตอบกลับ

โดยตรงต่อผู้สอบบัญชี เฉพาะกรณทีี่มีข้อทกัท้วงเกี่ยวกบัข้อมูลที่ระบุในคาํขอยืนยัน 

ง.  การไม่ตอบกลับ หมายถงึ การที่ผู้ให้คาํยืนยันไม่ตอบกลับคาํขอยืนยันหรือตอบไม่ครบถ้วน

สาํหรับการขอคาํยืนยันแบบตอบทุกกรณี หรือคาํขอยืนยันถูกส่งกลับคืนเน่ืองจากส่ง 

ไม่ถงึผู้ให้คาํยืนยัน 

จ.  ผลต่าง หมายถึง คาํตอบกลับจากการขอยืนยันซ่ึงแสดงผลต่างระหว่างข้อมูลที่ขอยืนยัน

หรือข้อมูลที่กจิการบันทกึ กบัข้อมูลที่ได้รับตอบกลับจากผู้ให้คาํยืนยัน 

 

ขอ้กาํหนด 

ขั้นตอนการขอคํายนืยนัจากบุคคลภายนอก 

 

7. เม่ือผู้สอบบัญชีใช้วิธกีารขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอก ผู้สอบบัญชีต้องมีการควบคุมการขอ

คาํยืนยันจากบุคคลภายนอก ซ่ึงรวมทั้ง 

(ก) การกาํหนดข้อมูลที่จะขอยืนยันหรือที่ต้องการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก1) 

(ข) การเลือกผู้ให้คาํยืนยันที่เหมาะสม (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก2) 

(ค)  การออกแบบคําขอยืนยัน รวมทั้งพิจารณาว่าคําขอยืนยันน้ันได้ระบุที่อยู่ของผู้รับ

คาํยืนยันอย่างถูกต้อง และระบุข้อมูลที่ต้องการให้ส่งกลับมายังผู้สอบบัญชีโดยตรง 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก3-ก6)  

(ง)  การส่งคําขอยืนยันไปยังผู้ให้คํายืนยัน รวมทั้งติดตามการขอคํายืนยันน้ันกับผู้ให้

คาํยืนยันหากสามารถทาํได้ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก7) 
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ผูบ้ริหารไม่ยนิยอมใหผู้ส้อบบญัชีส่งคําขอยนืยนั 

 

8. ถ้าผู้บริหารไม่ยินยอมให้ผู้สอบบัญชีส่งคาํขอยืนยัน ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) สอบถามผู้บริหารถึงเหตุผลของการปฏิเสธ และหาหลักฐานการสอบบัญชีสาํหรับ

ข้อเทจ็จริงและความสมเหตุสมผลของการปฏเิสธน้ัน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก8)  

(ข) ประเมินผลกระทบของการปฏเิสธของผู้บริหารต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเสี่ยงต่อการทุจริตและ

ต่อลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบอื่น (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก9) และ 

(ค) ตรวจสอบโดยวิธีการตรวจสอบที่เป็นทางเลือกเพ่ือให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่

เกี่ยวข้องและน่าเช่ือถอื (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก10) 

 

9. ถ้าผู้สอบบัญชีสรุปว่าการที่ผู้บริหารไม่ยินยอมให้ผู้สอบบัญชีส่งคาํขอยืนยันน้ันไม่สมเหตุสมผล 

หรือผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ยวข้องและน่าเช่ือถือจาก        

การตรวจสอบตามวิธกีารตรวจสอบที่เป็นทางเลือก ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อกบัผู้มีหน้าที่ในการ

กาํกบัดูแลตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260
12

 และผู้สอบบัญชีต้องพิจารณา

ผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อการตรวจสอบและการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชีตามที่กาํหนด

ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705
13

 

 

ผลการขอคํายนืยนัจากบุคคลภายนอก  

ความน่าเชือ่ถือของคําตอบกลบัคําขอยืนยนั 

 

10. ถ้าผู้สอบบัญชีสามารถระบุปัจจัยที่ทาํให้เกดิข้อสงสยัเกี่ยวกบัความน่าเช่ือถือของคาํตอบกลับ

คําขอยืนยัน ผู้สอบบัญชีต้องหาหลักฐานการสอบบัญชีอื่นเพ่ิมเติมเพ่ือคลายข้อสงสัยน้ัน              

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก11-ก16) 

 

11. ถ้าผู้สอบบัญชีสรุปว่าคําตอบที่ได้รับจากการขอคํายืนยันน้ันไม่น่าเช่ือถือ ผู้สอบบัญชีต้อง

ประเมินผลกระทบต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญ รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริต และผลกระทบต่อลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต

ของวิธกีารตรวจสอบอื่นที่เกี่ยวข้อง (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก17)    

 

คําขอยืนยนัทีไ่ม่ตอบกลบั 

 

12. กรณีที่ไม่มีการตอบกลับคําขอยืนยัน ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธีการตรวจสอบที่เป็นทางเลือก

เพ่ือให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องและน่าเช่ือถอื (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก18-ก19) 

                                                 
12

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 “การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล”  ย่อหน้าที่ 16 
13

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต” 
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ถา้การตอบกลับของคําขอยืนยันแบบตอบกลับทุกกรณี มีความจําเป็นต่อการไดม้าซึ่งหลักฐาน    

การสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอ 

 

13. ถ้าผู้สอบบัญชีกาํหนดว่าการตอบกลับของคาํขอยืนยันแบบตอบกลับทุกกรณี มีความจาํเป็น

ต่อการได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ การใช้วิธกีารตรวจสอบที่เป็น

ทางเลือกจะไม่ได้ให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีต้องการ ถ้าผู้สอบบัญชีไม่ได้รับการ

ตอบกลับน้ัน ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาผลกระทบต่อการตรวจสอบและการแสดงความเหน็

ของผู้สอบบัญชีตามที่กาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก20) 

 

ผลต่าง  

 

14. ผู้สอบบัญชีต้องสอบสวนผลต่างน้ัน เพ่ือพิจารณาว่าผลต่างน้ันแสดงถึงการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงหรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก21-ก22) 

 

การขอคํายนืยนัแบบตอบเมือ่ทกัทว้ง 

 

15. การขอคาํยืนยันแบบตอบเม่ือทกัท้วงให้หลักฐานการสอบบัญชีที่น่าเช่ือถือน้อยกว่าการขอ

คาํยืนยันแบบตอบกลับทุกกรณี ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีต้องไม่ใช้การขอคาํยืนยันแบบตอบเมื่อ

ทกัท้วงเป็นวิธีการตรวจสอบเพียงวิธีเดียวในการตรวจสอบเนื้ อหาสาระ เพ่ือตอบสนองต่อ 

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดับที่ผู้บริหารให้   

การรับรองถ้าไม่เกดิสถานการณด์ังต่อไปน้ี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก23) 

(ก) ผู้สอบบัญชีประเมินว่าความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญน้ันอยู่ในระดับตํ่า และได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

สาํหรับประสทิธผิลของการควบคุมที่เกี่ยวข้องกบัสิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรอง 

(ข) ประชากรที่จะส่งคาํยืนยันแบบตอบเม่ือทกัท้วงมีเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงแต่ละรายประกอบ 

ด้วยรายการและยอดคงเหลือจาํนวนน้อย หรือมีเง่ือนไขที่เหมือนกนั 

(ค) คาดว่าอตัราของการตอบกลับแบบมีผลต่างจะมีน้อยมาก และ 

(ง) ผู้สอบบัญชีไม่คาดว่าจะมีสถานการณ์หรือเง่ือนไขใดที่เป็นเหตุให้ผู้ได้รับคํายืนยัน  

แบบตอบเมื่อทกัท้วงเพิกเฉยต่อคาํขอยืนยันน้ัน 

 

การประเมินหลกัฐานทีไ่ดร้บั 

 

16. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลของการขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกว่าทาํให้ได้รับหลักฐาน  

การสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องและน่าเช่ือถือหรือไม่ หรือจาํเป็นต้องใช้วิธกีารตรวจสอบอื่นเพ่ิมเติม

หรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก24-ก25) 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

ขั้นตอนการขอคํายนืยนัจากบุคคลภายนอก 

 

การกาํหนดขอ้มลูทีจ่ะขอยืนยนัหรือทีต่อ้งการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 7 (ก)) 

 

ก1. วิธกีารขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอกมักใช้เพ่ือการยืนยันยอดคงเหลือของบัญชีหรือขอข้อมูล

ประกอบเกี่ยวกบัยอดคงเหลือของบัญชีหรือส่วนประกอบของยอดคงเหลือน้ัน และยังสามารถ

ใช้ในการขอคาํยืนยันเกี่ยวกบัเง่ือนไขของข้อตกลงหรือสญัญาหรือรายการระหว่างกจิการและ

บุคคลภายนอก หรือเพ่ือยืนยันเง่ือนไขบางอย่างที่ขาดหายไป เช่น สญัญาแนบท้าย  

 

การเลือกผูใ้หคํ้ายืนยนัทีเ่หมาะสม (อ้างถงึย่อหน้าที่ 7 (ข)) 

 

ก2. การตอบกลับของคาํขอยืนยันจะให้หลักฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องและน่าเช่ือถือมากขึ้ น 

เม่ือคําขอยืนยันน้ันได้ส่งไปยังผู้ให้คํายืนยันที่ ผู้สอบบัญชีเช่ือว่ามีความรู้ เกี่ยวกับข้อมูลที่     

ขอยืนยันน้ัน ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินผู้มีความรู้ เกี่ยวกบัรายการหรือสญัญา

ที่ขอคาํยืนยัน อาจเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สดุของสถาบันการเงินน้ันที่จะขอคาํยืนยัน 

 

การออกแบบคําขอยืนยนั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 7 (ค)) 

 

ก3. การออกแบบคาํขอยืนยันอาจมีผลกระทบโดยตรงต่ออตัราการตอบกลับของคาํขอยืนยัน และ

ต่อความน่าเช่ือถอืและลักษณะของหลักฐานการสอบบัญชีที่จะได้รับจากการตอบกลับ  

 

ก4. ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการออกแบบคาํขอยืนยัน ได้แก่ 

• สิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรองที่กาํลังตรวจสอบ 

• ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ 

รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริต 

• รปูแบบและการแสดงข้อมูลในคาํขอยืนยัน 

• ประสบการณใ์นอดีตจากการสอบบัญชีหรือจากการรับงานที่คล้ายกนั 

• วิธส่ีงคาํขอยืนยัน (เช่น ในรปูเอกสาร อเิลก็ทรอนิกส ์หรือสื่ออื่น ๆ) 

• การอนุมัติหรือสนับสนุนของผู้บริหารที่มีต่อผู้ให้คาํยืนยัน เพ่ือให้ผู้ให้คาํยืนยันตอบกลับ

คาํยืนยันน้ันให้ผู้สอบบัญชี ผู้ให้คาํยืนยันอาจเตม็ใจที่จะตอบกลับสาํหรับคาํยืนยันที่  

ลงนามโดยผู้บริหารของกจิการเท่าน้ัน 

• ความสามารถของผู้ให้คาํยืนยันที่จะตอบกลับหรือให้ข้อมูลที่ต้องการ (เช่น จาํนวนเงิน

ตามใบแจ้งหน้ีเป็นรายใบเปรียบเทยีบกบัยอดรวมทั้งหมด) 
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ก5. การขอคํายืนยันแบบตอบกลับทุกกรณีเป็นการขอให้ผู้ให้คาํยืนยัน ตอบกลับคํายืนยันต่อ

ผู้สอบบัญชีในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการแสดงให้เหน็ว่าผู้ให้คาํยืนยันเหน็ด้วยกบัข้อมูลที่ให้ไว้

ในคาํขอยืนยันหรือขอให้ผู้ให้คาํยืนยันให้ข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชี การตอบกลับของคาํยืนยัน

แบบตอบกลับทุกกรณีโดยทั่วไปคาดว่าเป็นการให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ น่าเช่ือถือ    

อย่างไรกต็าม วิธีน้ีจะมีความเสี่ยงถ้าผู้ให้คาํยืนยันตอบคาํขอยืนยันโดยไม่ได้ตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูลก่อน ซ่ึงผู้สอบบัญชีอาจลดความเสี่ยงน้ีโดยการขอคาํยืนยันแบบตอบ

ทุกกรณีโดยการไม่ระบุจาํนวนเงิน (หรือข้อมูลอื่น) ในคาํขอยืนยัน และขอให้ผู้ให้คาํยืนยัน

เป็นผู้ระบุจาํนวนเงินหรือข้อมูลเอง ในทางตรงกนัข้าม การใช้คาํขอยืนยันที่ไม่ระบุข้อมูลดังกล่าว 

อาจส่งผลให้อตัราการตอบกลับตํ่ากว่า เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมภาระให้กบัผู้ให้คาํยืนยันมากขึ้น

ในการยืนยันยอด 

 

ก6. การพิจารณาว่าคาํขอยืนยันได้ระบุที่อยู่อย่างถูกต้อง จะรวมถึงการทดสอบความถูกต้องของ  

ที่อยู่บางส่วนหรือทั้งหมดในคาํขอยืนยันก่อนที่จะส่งคาํขอยืนยันออกไป 

 

การติดตามคําขอยืนยนั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 7 (ง)) 

 

ก7. ผู้สอบบัญชีอาจส่งคาํขอยืนยันอกีคร้ัง ถ้าไม่ได้รับคาํตอบกลับในเวลาที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น 

ผู้สอบบัญชีอาจตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ที่จะส่งอีกคร้ัง แล้วจึงส่งคาํขอยืนยัน และ

ติดตามการขอคาํยืนยันน้ัน 

 

ผูบ้ริหารไม่ยนิยอมใหผู้ส้อบบญัชีส่งคําขอยนืยนั 

ความสมเหตสุมผลของการปฏิเสธของผูบ้ริหาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ 8 (ก)) 

 

ก8. การที่ผู้บริหารไม่ยินยอมให้ผู้สอบบัญชีส่งคาํขอยืนยันถือเป็นการถูกจาํกัดขอบเขตการได้รับ

หลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีต้องการได้รับ ผู้สอบบัญชีจึงต้องสอบถามถึงเหตุผลของ

การถูกจาํกดัขอบเขตดังกล่าว ซ่ึงเหตุผลโดยทั่วไปมักเป็นข้อขัดแย้งทางกฎหมายหรือการเจรจา

ต่อรองที่กาํลังดาํเนินอยู่ระหว่างกิจการกับผู้ที่จะให้คาํยืนยันที่อาจได้รับผลกระทบจากคาํขอ

ยืนยันที่จะส่งไป ผู้สอบบัญชีจึงต้องหาหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและ      

ความสมเหตุสมผลของเร่ืองดังกล่าว เน่ืองจากอาจมีความเสี่ยงที่ผู้บริหารอาจพยายามที่จะไม่ให้

ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่อาจแสดงให้เหน็ถงึการทุจริตหรือข้อผดิพลาด 
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ผลของการประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ (อ้างถึง         

ย่อหน้าที่ 8 (ข)) 

 

ก9. ผู้สอบบัญชีอาจสรปุจากการประเมินตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 8 (ข) ว่าอาจเป็นการเหมาะสมที่

จะปรับเปล่ียนผลการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญในระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ และปรับปรงุวิธกีารตรวจสอบที่

วางแผนไว้ตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315
14

 ตัวอย่างเช่น ถ้าการที่ผู้บริหาร

ไม่ยินยอมให้ผู้สอบบัญชีส่งคาํขอยืนยันน้ันไม่มีเหตุผลสมควร อาจแสดงให้เหน็ถึงปัจจัยที่ทาํ

ให้เกดิความเสี่ยงจากการทุจริต ซ่ึงจะต้องทาํการประเมินตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 240
15

  

 

วธีิการตรวจสอบทีเ่ป็นทางเลือก (อ้างถงึย่อหน้าที่ 8 (ค)) 

 

ก10. วิธีการตรวจสอบที่เป็นทางเลือกอาจคล้ายกับวิธีการตรวจสอบสาํหรับคาํขอยืนยันที่ไม่ได้รับ
ตอบกลับตามย่อหน้าที่ ก18-ก19 ของมาตรฐานฉบับน้ี โดยการใช้วิธีการดังกล่าวต้อง

คาํนึงถึงผลการประเมินของผู้สอบบัญชีตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 8 (ข) ของมาตรฐานฉบับน้ี

อกีด้วย 

 

ผลการขอคํายนืยนัจากบุคคลภายนอก  

ความน่าเชือ่ถือของคําตอบกลบัการยืนยนั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 10) 

 

ก11. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 กล่าวว่า แม้จะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากแหล่งภายนอก

กจิการ แต่กอ็าจมีบางสถานการณ์ที่กระทบความน่าเช่ือถือของหลักฐานการสอบบัญชี
16

   

คาํตอบกลับทุกคาํตอบย่อมมีความเสี่ยงเกี่ยวกบัการขัดขวางการส่งคาํตอบ การแก้ไขเปล่ียนแปลง 

หรือ การทุจริต ซ่ึงความเสี่ยงดังกล่าวอาจเกดิขึ้นได้ไม่ว่าวิธกีารส่งคาํตอบน้ันจะอยู่ในรูปเอกสาร 

หรือ อเิลก็ทรอนิกส ์หรือสื่ออื่น ๆ ปัจจัยที่อาจแสดงให้เหน็ถึงข้อสงสยัในความน่าเช่ือถือของ

คาํตอบน้ัน รวมถงึ 

• คาํตอบน้ันได้รับโดยตรงโดยผู้สอบบัญชีหรือไม่ หรือ 

• คาํตอบน้ันมาจากผู้ให้คาํยืนยันจริงหรือไม่ 

 

 

 

                                                 
14

   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

อนัเป็นสาระสาํคัญ โดยการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่ 31 

15
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่ 24 

16
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้าที่ ก31 
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ก12. คาํตอบกลับที่ได้รับทางอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น ทางโทรสาร หรืออเีมล อาจมีความเสี่ยงต่อความ

น่าเช่ือถือ เน่ืองจากการพิสจูน์ต้นทางที่ส่งและการอนุมัติการตอบกลับอาจทาํได้ยาก และหาก

มีการแก้ไขคาํตอบ กจ็ะตรวจสอบได้ยากเช่นกนั ผู้สอบบัญชีและผู้ตอบคาํขอยืนยันอาจสร้าง

ความปลอดภัยให้กับคาํตอบกลับที่ผู้สอบบัญชีได้รับทางอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือลดความเสี่ยงลง 

หากผู้สอบบัญชีพอใจต่อวิธกีารที่ปลอดภัยและควบคุมได้น้ัน กจ็ะสามารถเพ่ิมความน่าเช่ือถือ

ของคาํตอบกลับให้มากขึ้น ขั้นตอนการส่งคาํขอยืนยันทางอเิลก็ทรอนิกสอ์าจมีเทคนิคต่าง ๆ 

ประกอบเพ่ือให้มีการตรวจสอบความมีตัวตนของผู้ส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์น้ัน    

เช่น โดยการใช้การเข้ารหัสข้อมูล การลงลายมือช่ือทางอิเลก็ทรอนิกส์ และวิธีการตรวจสอบ

ความเช่ือถอืได้ของเวบ็ไซต์ 

 

ก13. ถ้าผู้ให้คาํยืนยันให้บุคคลที่สามเป็นผู้ตอบกลับคาํขอยืนยัน ผู้สอบบัญชีอาจใช้วิธกีารตรวจสอบ

เพ่ือตอบสนองความเสี่ยงที่ 

(ก) คาํตอบกลับน้ันอาจไม่ได้ตอบโดยแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม 

(ข) ผู้ตอบกลับอาจไม่ใช่ผู้ได้รับอนุญาตให้ตอบ และ 

(ค) อาจมีความไม่ซ่ือตรงในการส่งข้อมูลระหว่างกนั 

 

ก14. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีระบุว่าจะปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม

วิธีการที่จะขจัดข้อสงสัยต่อความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่จะใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี
17

 

ผู้สอบบัญชีอาจเลือกที่จะตรวจสอบแหล่งที่มาและเน้ือหาของคาํตอบกลับ โดยติดต่อผู้ให้

คาํยืนยัน ตัวอย่างเช่น เม่ือผู้ให้คาํยืนยันตอบกลับทางอเีมล ผู้สอบบัญชีอาจโทรศัพทส์อบถาม

จากผู้ให้คาํยืนยัน เพ่ือให้ทราบว่าผู้ให้คาํยืนยันเป็นผู้ตอบกลับและส่งคาํยืนยันเองจริงหรือไม่ 

ถ้าผู้สอบบัญชีไม่ได้รับคาํตอบกลับโดยตรง (เช่น เน่ืองจากผู้ให้คาํยืนยันระบุที่อยู่ในการ

ส่งกลับเป็นกจิการ แทนที่จะเป็นผู้สอบบัญชี) ผู้สอบบัญชีอาจขอให้ผู้ให้คาํยืนยันส่งคาํยืนยัน

เป็นลายลักษณอ์กัษรโดยตรงไปยังผู้สอบบัญชี 

 

ก15. คาํตอบกลับการยืนยันด้วยวาจา ไม่ใช่การยืนยันตามนิยามของการขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอก 

เน่ืองจากไม่ได้ทาํเป็นลายลักษณอ์กัษรถงึผู้สอบบัญชีโดยตรง อย่างไรกต็าม สาํหรับคาํตอบกลับ

ทางวาจาน้ัน ผู้สอบบัญชีอาจขอให้ผู้ให้คาํยืนยันตอบเป็นลายลักษณ์อกัษรโดยตรงมายังผู้สอบ

บัญชี ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ แต่ถ้าไม่ได้รับคาํตอบกลับตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้า  

ที่ 12 ผู้สอบบัญชีควรหาหลักฐานการสอบบัญชีอื่นที่สนับสนุนคาํตอบกลับด้วยวาจาน้ัน  

 

ก16. คาํตอบกลับการยืนยันอาจมีข้อจาํกัดทางภาษาที่ใช้ ซ่ึงข้อจาํกดัน้ีไม่ได้ทาํให้คาํตอบกลับเป็น

หลักฐานการสอบบัญชีที่ไม่น่าเช่ือถอื 

 

 

                                                 
17

   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้าที่ 11 
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คําตอบกลบัทีไ่ม่น่าเชือ่ถือ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 11) 

 

ก17. เม่ือผู้สอบบัญชีสรุปว่าคําตอบกลับไม่น่าเช่ือถือ ผู้สอบบัญชีอาจต้องปรับเปล่ียนผลการ

ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในระดับที่

เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ และเปล่ียนแปลงวิธีการตรวจสอบที่วางแผนไว้ด้วย 

ตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315
18

 ตัวอย่างเช่น คําตอบกลับที่ไม่

น่าเช่ือถอือาจแสดงให้เหน็ถงึปัจจัยที่ทาํให้เกดิความเสี่ยงจากการทุจริต ซ่ึงจะต้องทาํการประเมนิ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240
19

  

 

คําขอยืนยนัทีไ่ม่ตอบกลบั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 12) 

 

ก18. ตัวอย่างของวิธกีารตรวจสอบที่เป็นทางเลือกที่ผู้สอบบัญชีสามารถใช้ได้ รวมถงึ 

• สาํหรับยอดคงเหลือของลูกหน้ี ใช้การตรวจสอบการรับชําระหน้ีภายหลังวันสิ้ นงวด 

เอกสารการส่งสนิค้า และการขายใกล้วันสิ้นงวด  

• สาํหรับยอดคงเหลือของเจ้าหน้ี ใช้การตรวจสอบการจ่ายชาํระหน้ีภายหลังวันสิ้นงวด หรือ

จดหมายโต้ตอบจากบุคคลภายนอก และบันทกึต่าง ๆ เช่น ใบรับของ  

 

ก19. ลักษณะและขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบที่เป็นทางเลือก อาจได้รับผลกระทบจากบัญชีและสิ่งที่

ผู้บริหารให้การรับรองที่เป็นข้อสงสัย คาํยืนยันที่ไม่ตอบกลับอาจแสดงถึงความเสี่ยงจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที่ไม่เคยพบมาก่อน ซ่ึงในสถานการณ์ดังกล่าว 

ผู้สอบบัญชีอาจต้องปรับเปล่ียนผลการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญในระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ และเปล่ียนแปลงวิธีการ

ตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ ตามที่กาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315
20

 ตัวอย่างเช่น 

คาํยืนยันที่ตอบกลับมามีจาํนวนน้อยกว่าที่คาดไว้หรือมีจาํนวนสงูเกนิกว่าที่คาดไว้ อาจแสดงถึง

ปัจจัยที่อาจทาํให้เกิดความเสี่ยงจากการทุจริต ซ่ึงจะต้องมีการประเมินตามที่กาํหนดไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240
21
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ 31 
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   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่ 24 
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ 31 
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่ 24 
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ถา้การตอบกลับของคําขอยืนยันแบบตอบกลับทุกกรณี มีความจาํเป็นต่อการไดม้าซึง่หลกัฐาน  

การสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 13) 

 

ก20. ในบางสถานการณ ์ผู้สอบบัญชีอาจระบุได้ถงึความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญในระดับที่เกี่ยวกบัสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้รับรองไว้ ซ่ึงการตอบกลับของคาํยืนยัน

แบบตอบทุกกรณีเป็นสิ่งจาํเป็นที่จะทาํให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

สถานการณด์ังกล่าวอาจรวมถงึ 

• ข้อมูลที่สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ เป็นข้อมูลที่อยู่ภายนอกกิจการ

เท่าน้ัน 

• ปัจจัยของความเสี่ยงจากการทุจริต เช่น ความเสี่ยงที่ผู้บริหารเข้าแทรกแซงการควบคุม 

หรือความเสี่ยงของข้อตกลงลับที่มีพนักงานและ/หรือผู้บริหารเกี่ยวข้อง ซ่ึงทาํให้ผู้สอบ

บัญชีไม่เช่ือถอืในหลักฐานที่ได้รับจากกจิการ 

 

ผลต่าง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 14) 

 

ก21. ผลต่างจากการตอบกลับของคาํขอยืนยัน อาจทาํให้เหน็ถึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

หรือโอกาสที่จะเกดิการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในงบการเงิน เม่ือผู้สอบบัญชีพบข้อมูล

ดังกล่าว ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ผู้สอบบัญชีจะต้องประเมินว่าข้อมูลน้ันบ่งช้ี

ถึงการทุจริตหรือไม่
22

 ผลต่างน้ันอาจแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของคําตอบกลับจากผู้ให้

คาํยืนยันที่คล้ายกันหรือสาํหรับบัญชีที่คล้ายกัน ผลต่างอาจแสดงถึงความบกพร่องของ

การควบคุมภายในของกจิการที่เกี่ยวกบัการจัดทาํรายงานทางการเงินอกีด้วย 

 

ก22. ผลต่างบางประเภทไม่ได้แสดงถงึข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริง ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจสรปุว่า

ผลต่างในการตอบกลับคําขอยืนยันน้ันอาจเกิดจากเวลาที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่า หรือ

ข้อผดิพลาดที่เกดิขึ้นในขั้นตอนการขอคาํยืนยันจากบุคคลภายนอก 

 

การขอคํายนืยนัแบบตอบเมือ่ทกัทว้ง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 15) 

 

ก23. การไม่ได้รับตอบกลับคาํยืนยันแบบตอบเมื่อทกัท้วง ไม่ได้แสดงว่ามีผู้ได้รับคาํขอยืนยันแล้ว 
หรือมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในคาํยืนยันแล้ว ดังน้ัน การไม่ได้รับตอบกลับ

คาํยืนยันแบบตอบเม่ือทกัท้วงจึงให้หลักฐานการสอบบัญชีที่น่าเช่ือถือน้อยกว่าการยืนยันแบบ

ตอบทุกกรณ ีผู้ให้คาํยืนยันสาํหรับคาํยืนยันแบบตอบเมื่อทกัท้วง มักจะตอบทกัท้วงเม่ือข้อมูล

ที่ไม่ตรงกันในคาํยืนยันน้ันไม่เป็นผลดีต่อตนเอง และมักจะไม่ตอบในกรณีที่ข้อมูลน้ันเป็น

ผลดีต่อตนเอง ตัวอย่างเช่น เจ้าของเงินฝากบัญชีธนาคารอาจไม่ตอบคาํยืนยัน ถ้าเช่ือว่า   

ยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารของตนตํ่ากว่าจาํนวนเงินในคาํขอยืนยัน แต่จะตอบเม่ือ

เช่ือว่ายอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารของตนสูงกว่าจาํนวนเงินในคาํขอยืนยัน ดังน้ัน    

                                                 
22

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่ 35 
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การส่งคาํขอยืนยันแบบตอบเม่ือทกัท้วงไปยังเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคาร อาจให้ประโยชน์

กรณทีี่พิจารณาแล้วเหน็ว่า ยอดคงเหลือของธนาคารอาจตํ่าไป แต่จะไม่มีประสทิธผิลถ้าผู้สอบ

บัญชีต้องการหาหลักฐานการสอบบัญชีสาํหรับการแสดงยอดคงเหลือที่สงูเกนิไป 

 

การประเมินหลกัฐานทีไ่ดร้บั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 16) 

 

ก24. เม่ือมีการประเมินผลการส่งคํายืนยันยอดไปยังบุคคลภายนอก ผู้สอบบัญชีอาจแยกผลการ

ประเมินเป็นดังน้ี 

(ก) คาํตอบกลับจากผู้ให้คาํยืนยัน ซ่ึงตอบกลับว่าข้อมูลในคาํขอยืนยันถูกต้อง หรือให้ข้อมูล

ตามคาํขอยืนยันโดยไม่มีข้อยกเว้น 

(ข) คาํขอยืนยันที่ไม่น่าเช่ือถอื 

(ค) คาํขอยืนยันที่ไม่ตอบกลับ หรือ 

(ง) คาํตอบกลับที่มีผลต่าง 

 

ก25. การประเมินของผู้สอบบัญชี เม่ือพิจารณาควบคู่กับวิธีการตรวจสอบอื่นที่ผู้สอบบัญชีใช้    

อาจช่วยผู้สอบบัญชีในการสรุปว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้ว

หรือไม่ หรือจาํเป็นที่ต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีอื่นเพ่ิมเติมหรือไม่ ตามที่กาํหนดใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330
23
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ 26-27 


