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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505
การขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก
สารบัญ
ย่อหน้าที่

คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
ขั้นตอนการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการ
สอบบัญชี
วันถือปฏิบตั ิ

วัตถุประสงค์
คําจํ ากัดความ
ข้อกําหนด
ขั้นตอนการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก
ผู้บริหารไม่ยนิ ยอมให้ ผ้ ูสอบบัญชีส่งคําขอยืนยัน
ผลการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก
การขอคํายืนยันแบบตอบเมื่อทักท้ วง
การประเมินหลักฐานที่ได้ รับ

1
2-3
4
5
6
7
8-9
10-14
15
16

การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
ขั้นตอนการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก
ผู้บริหารไม่ยนิ ยอมให้ ผ้ ูสอบบัญชีส่งคําขอยืนยัน
ผลการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก
การขอคํายืนยันแบบตอบเมื่อทักท้ วง
การประเมินหลักฐานที่ได้ รับ

ก1-ก7
ก8-ก10
ก11-ก22
ก23
ก24-ก25

มาตรฐานการสอบบัญ ชี รหั ส 505 “การขอคํา ยืน ยัน จากบุค คลภายนอก” ควรอ่า นร่ ว มกับ
มาตรฐานการสอบบัญ ชี รหัส 200 “วัต ถุ ป ระสงค์โ ดยรวมของผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตและ
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี”
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คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้เกี่ยวข้ องกับการใช้ วิธีการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอกของ
ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 3301 และรหัส 5002 โดยไม่เกี่ยวข้ องกับการสอบถามเกี่ยวกับคดีความและการฟ้ องร้ อง
ซึ่งกล่าวอยู่ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5013

ขันตอนการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอกเพือ่ ให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี
2.

1
2
3
4
5

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 กล่าวว่า ความน่าเชื่อถือของหลักฐานการสอบบัญชีข้ ึนอยู่
กับแหล่ งที่มาและลักษณะของหลักฐานการสอบบัญชี รวมถึงสถานการณ์ท่ไี ด้ รับหลักฐานนั้น4
และยังกล่าวถึงลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของหลักฐานการสอบบัญชี ดังนี้5
•
หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี จ ะมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ เพิ่ ม ขึ้ น ถ้ า เป็ นหลั ก ฐานที่ ไ ด้ รั บ จาก
แหล่งข้ อมูลภายนอกที่เป็ นอิสระจากกิจการ
•
หลักฐานการสอบบัญชีท่ผี ้ ูสอบบัญชีได้ รับโดยตรง ย่อมมีความน่าเชื่อถือมากกว่าหลักฐาน
ที่ผ้ ูสอบบัญชีไม่ได้ รับเองโดยตรงหรือมาจากการสรุปจากหลักฐานแวดล้ อมอื่น
•
หลักฐานการสอบบัญชีจะมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น ถ้ าเป็ นหลักฐานที่อยู่ในรูปเอกสาร
ไม่ว่าจะเป็ นกระดาษ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่น ๆ
ดังนั้น หลักฐานการสอบบัญชีในรูปแบบของการขอคํายืนยันที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ รับโดยตรงจาก
บุคคลภายนอก ย่อมมีความน่าเชื่อถือมากกว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่สี ร้ างจากภายในกิจการ
ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั สถานการณ์ของการตรวจสอบ มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ จะช่วยผู้สอบบัญชี
ในการออกแบบและดํา เนิ น การขอคํา ยื น ยั น จากบุ ค คลภายนอกเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง หลั ก ฐาน
การสอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องและน่าเชื่อถือ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “ วิธปี ฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้ ”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 “หลักฐานการสอบบัญชี - ข้ อพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้ าที่ ก5
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้ าที่ ก31
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3.

6
7
8
9
10

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น ๆ ที่กล่ าวถึงความสําคัญของหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเป็ น
คํายืนยันจากบุคคลภายนอก ได้ แก่
•
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 กล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการออกแบบ
และตอบสนองต่ อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสําคัญในระดับงบการเงิน และการออกแบบและใช้ วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติม ที่มี
ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกี ารที่สอดคล้ องและตอบสนองต่อความเสี่ยงจาก
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในระดับที่ผ้ ูบริหารให้ การรับรอง6
นอกจากนี้ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ยังกําหนดว่ าผู้ สอบบัญชีต้องออกแบบ
และใช้ วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระสําหรับแต่ละกลุ่มของรายการบัญชี ยอดคงเหลือ
และการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีสาระสําคัญ นอกจากนี้ผ้ ูสอบบัญชียังต้ องพิจารณาว่าควรใช้
การขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอกเป็ นวิธีการหนึ่งในวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ
หรือไม่7
•
มาตรฐานการสอบบัญ ชี รหัส 330 กํา หนดไว้ ว่า ถ้ า ผู้ สอบบัญ ชีพบความเสี่ยงจาก
การประเมิน มากเท่า ใด ผู้ ส อบบัญ ชี จ ะต้ อ งได้ ม าซึ่ ง หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ มี
ความน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้น8 เพื่อที่จะให้ ได้ หลักฐานดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจต้ องได้
หลักฐานการสอบบัญชีท่มี ีปริมาณมากขึ้น หรือได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่มี ีความ
เกี่ยวข้ องหรือมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นหรือทั้งสองประการ ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจ
เน้ นถึงการได้ รับหลักฐานโดยตรงจากบุคคลภายนอก หรือได้ รับหลักฐานที่สอดคล้ องกัน
จากแหล่ งที่มาที่เป็ นอิสระหลายแหล่ง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ยังกล่าวว่า
วิธีการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอกอาจช่ วยผู้สอบบัญชีในการได้ รับหลักฐานการ
สอบบัญชีท่มี ีความน่ าเชื่อถือสูงตามที่ผ้ ูสอบบัญชีต้องการในการตอบสนองต่ อความ
เสี่ยงที่มีนัยสําคัญจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ไม่ ว่าจะ
เนื่องจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด9
•
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 กล่าวไว้ ว่า ผู้สอบบัญชีอาจออกแบบคําขอคํายืนยัน
เพื่อให้ ได้ รับข้ อมูลเพิ่มเติมที่จะตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูล
ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํา คั ญ ที่เ กิด จากการทุ จ ริ ต ในระดั บ ที่ผ้ ู บ ริ ห ารให้
การรับรอง10

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้ าที่ 5-6
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้ าที่ 18-19
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้ าที่ 7 (ข)
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้ าที่ ก53
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริต
ในการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้ าที่ ก37
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•

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 กล่าวไว้ ว่า ข้ อมูลที่ได้ รับจากแหล่งที่มาที่เป็ นอิสระ
จากกิจการและมีความสอดคล้ องกัน เช่น คํายืนยันจากบุคคลภายนอก อาจเพิ่มความ
เชื่อมั่นของผู้สอบบัญชีต่อหลักฐานที่อยู่ในบันทึกทางบัญชีหรือจากหนังสือรับรองของ
ผู้บริหาร11

วันถือปฏิบตั ิ
4.

11

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

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้ าที่ ก8-ก9
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วัตถุประสงค์
5.

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีเมื่อมีการใช้ วิธกี ารขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก คือการออกแบบ
และใช้ วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องและน่าเชื่อถือ

คําจํ ากัดความ
6.

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คําศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
ก. การขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก เป็ นหลักฐานการสอบบัญชีท่ีผ้ ู สอบบัญชี ได้ รับ
โดยตรงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบุคคลภายนอก (ผู้ให้ คาํ ยืนยัน) ในรูปของกระดาษ
หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่น ๆ
ข. การขอคํายืนยันแบบตอบทุกกรณี เป็ นการขอคํายืนยันโดยขอให้ ผ้ ูให้ คาํ ยืนยันตอบกลับ
โดยตรงต่อผู้สอบบัญชี เพื่อยืนยันว่ าข้ อมูลในคําขอยืนยันนั้นถูกต้ องหรือมีข้อทักท้ วง
หรือให้ ข้อมูลตามที่ผ้ ูสอบบัญชีร้องขอ
ค. การขอคํายืนยันแบบตอบเมื่อทักท้ วง เป็ นการขอคํายืนยันโดยขอให้ ผ้ ูให้ คาํ ยืนยันตอบกลับ
โดยตรงต่อผู้สอบบัญชี เฉพาะกรณีท่มี ีข้อทักท้ วงเกี่ยวกับข้ อมูลที่ระบุในคําขอยืนยัน
ง. การไม่ตอบกลับ หมายถึง การที่ผ้ ูให้ คาํ ยืนยันไม่ตอบกลับคําขอยืนยันหรือตอบไม่ครบถ้ วน
สําหรับการขอคํายืนยันแบบตอบทุกกรณี หรือคําขอยืนยันถูกส่งกลับคืนเนื่องจากส่ง
ไม่ถงึ ผู้ให้ คาํ ยืนยัน
จ. ผลต่าง หมายถึง คําตอบกลับจากการขอยืนยันซึ่งแสดงผลต่างระหว่างข้ อมูลที่ขอยืนยัน
หรือข้ อมูลที่กจิ การบันทึก กับข้ อมูลที่ได้ รับตอบกลับจากผู้ให้ คาํ ยืนยัน

ข้อกําหนด
ขั้นตอนการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก
7.

เมื่อผู้สอบบัญชีใช้ วิธกี ารขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก ผู้สอบบัญชีต้องมีการควบคุมการขอ
คํายืนยันจากบุคคลภายนอก ซึ่งรวมทั้ง
(ก) การกําหนดข้ อมูลที่จะขอยืนยันหรือที่ต้องการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1)
(ข) การเลือกผู้ให้ คาํ ยืนยันที่เหมาะสม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก2)
(ค) การออกแบบคํา ขอยื น ยั น รวมทั้ง พิ จ ารณาว่ า คํา ขอยื น ยั น นั้ น ได้ ร ะบุ ท่ีอ ยู่ ข องผู้ รั บ
คํายืนยันอย่ างถูกต้ อง และระบุข้อมูลที่ต้องการให้ ส่งกลับมายังผู้สอบบัญชีโดยตรง
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก3-ก6)
(ง) การส่ ง คํา ขอยื น ยั น ไปยั ง ผู้ ใ ห้ คํา ยื น ยั น รวมทั้ง ติ ด ตามการขอคํา ยื น ยั น นั้ น กับ ผู้ ใ ห้
คํายืนยันหากสามารถทําได้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก7)
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ผูบ้ ริหารไม่ยนิ ยอมให้ผูส้ อบบัญชีส่งคําขอยืนยัน
8.

ถ้ าผู้บริหารไม่ยินยอมให้ ผ้ ูสอบบัญชีส่งคําขอยืนยัน ผู้สอบบัญชีต้อง
(ก) สอบถามผู้ บ ริ หารถึงเหตุ ผลของการปฏิเสธ และหาหลั กฐานการสอบบั ญ ชี สาํ หรั บ
ข้ อเท็จจริงและความสมเหตุสมผลของการปฏิเสธนั้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก8)
(ข) ประเมินผลกระทบของการปฏิเสธของผู้บริหารต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งความเสี่ยงต่อการทุจริตและ
ต่อลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบอื่น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก9) และ
(ค) ตรวจสอบโดยวิ ธีก ารตรวจสอบที่เป็ นทางเลื อ กเพื่ อ ให้ ไ ด้ หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ี
เกี่ยวข้ องและน่าเชื่อถือ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก10)

9.

ถ้ าผู้สอบบัญชีสรุปว่าการที่ผ้ ูบริหารไม่ยินยอมให้ ผ้ ูสอบบัญชีส่งคําขอยืนยันนั้นไม่สมเหตุสมผล
หรื อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ม่ ส ามารถได้ รั บ หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ีเ กี่ ย วข้ อ งและน่ า เชื่ อ ถื อ จาก
การตรวจสอบตามวิธกี ารตรวจสอบที่เป็ นทางเลือก ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อกับผู้มีหน้ าที่ในการ
กํากับดูแลตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 26012 และผู้สอบบัญชีต้องพิจารณา
ผลกระทบที่เป็ นไปได้ ต่อการตรวจสอบและการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีตามที่กาํ หนด
ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 70513

ผลการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก
ความน่าเชือ่ ถือของคําตอบกลับคําขอยืนยัน
10. ถ้ าผู้สอบบัญชีสามารถระบุปัจจัยที่ทาํ ให้ เกิดข้ อสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคําตอบกลับ
คําขอยืน ยัน ผู้ สอบบั ญ ชี ต้องหาหลักฐานการสอบบั ญ ชี อ่ ืน เพิ่ มเติ มเพื่ อคลายข้ อสงสัยนั้ น
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก11-ก16)
11. ถ้ าผู้ สอบบั ญชี สรุ ปว่ าคําตอบที่ได้ รับจากการขอคํายื นยั นนั้ นไม่ น่ าเชื่ อถื อ ผู้ สอบบัญชี ต้ อง
ประเมินผลกระทบต่ อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญ รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริต และผลกระทบต่อลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต
ของวิธกี ารตรวจสอบอื่นที่เกี่ยวข้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก17)
คําขอยืนยันทีไ่ ม่ตอบกลับ
12.

12
13

กรณีท่ีไม่ มีการตอบกลับคําขอยืนยัน ผู้สอบบัญชีต้องใช้ วิธีการตรวจสอบที่เป็ นทางเลือก
เพื่อให้ ได้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องและน่าเชื่อถือ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก18-ก19)

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 “การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล” ย่อหน้ าที่ 16
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต”
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ถ้าการตอบกลับ ของคํ า ขอยื นยันแบบตอบกลับทุกกรณี มี ความจําเป็ นต่ อการได้มาซึ ่งหลักฐาน
การสอบบัญชีทีเ่ หมาะสมอย่างเพียงพอ
13. ถ้ าผู้สอบบัญชีกาํ หนดว่าการตอบกลับของคําขอยืนยันแบบตอบกลับทุกกรณี มีความจําเป็ น
ต่อการได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ การใช้ วิธกี ารตรวจสอบที่เป็ น
ทางเลือกจะไม่ได้ ให้ หลักฐานการสอบบัญชีท่ผี ้ ูสอบบัญชีต้องการ ถ้ าผู้สอบบัญชีไม่ได้ รับการ
ตอบกลับนั้น ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาผลกระทบต่อการตรวจสอบและการแสดงความเห็น
ของผู้สอบบัญชีตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก20)
ผลต่าง
14. ผู้สอบบัญชีต้องสอบสวนผลต่างนั้น เพื่อพิจารณาว่าผลต่างนั้นแสดงถึงการแสดงข้ อมูลที่ขัด
ต่อข้ อเท็จจริงหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก21-ก22)
การขอคํายืนยันแบบตอบเมือ่ ทักท้วง
15. การขอคํายืนยันแบบตอบเมื่อทักท้ วงให้ หลักฐานการสอบบัญชีท่ีน่าเชื่อถือน้ อยกว่าการขอ
คํายืนยันแบบตอบกลับทุกกรณี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีต้องไม่ใช้ การขอคํายืนยันแบบตอบเมื่อ
ทักท้ วงเป็ นวิธีการตรวจสอบเพียงวิธีเดียวในการตรวจสอบเนื้อหาสาระ เพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในระดับที่ผ้ ูบริ หารให้
การรับรองถ้ าไม่เกิดสถานการณ์ดังต่อไปนี้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก23)
(ก) ผู้ ส อบบั ญ ชี ป ระเมิ น ว่ า ความเสี่ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสําคัญนั้นอยู่ในระดับตํ่า และได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ
สําหรับประสิทธิผลของการควบคุมที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารให้ การรับรอง
(ข) ประชากรที่จะส่งคํายืนยันแบบตอบเมื่อทักท้ วงมีเป็ นจํานวนมาก ซึ่งแต่ละรายประกอบ
ด้ วยรายการและยอดคงเหลือจํานวนน้ อย หรือมีเงื่อนไขที่เหมือนกัน
(ค) คาดว่าอัตราของการตอบกลับแบบมีผลต่างจะมีน้อยมาก และ
(ง) ผู้สอบบัญชี ไม่ คาดว่ าจะมีสถานการณ์หรื อเงื่อนไขใดที่เป็ นเหตุให้ ผ้ ู ได้ รับคํายืนยัน
แบบตอบเมื่อทักท้ วงเพิกเฉยต่อคําขอยืนยันนั้น
การประเมินหลักฐานทีไ่ ด้รบั
16. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลของการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอกว่ าทําให้ ได้ รับหลักฐาน
การสอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องและน่าเชื่อถือหรือไม่ หรือจําเป็ นต้ องใช้ วิธกี ารตรวจสอบอื่นเพิ่มเติม
หรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก24-ก25)
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
ขั้นตอนการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก
การกําหนดข้อมูลทีจ่ ะขอยืนยันหรือทีต่ อ้ งการ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 7 (ก))
ก1. วิธกี ารขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอกมักใช้ เพื่อการยืนยันยอดคงเหลือของบัญชีหรือขอข้ อมูล
ประกอบเกี่ยวกับยอดคงเหลือของบัญชีหรือส่วนประกอบของยอดคงเหลือนั้น และยังสามารถ
ใช้ ในการขอคํายืนยันเกี่ยวกับเงื่อนไขของข้ อตกลงหรือสัญญาหรือรายการระหว่างกิจการและ
บุคคลภายนอก หรือเพื่อยืนยันเงื่อนไขบางอย่างที่ขาดหายไป เช่น สัญญาแนบท้ าย
การเลือกผูใ้ ห้คํายืนยันทีเ่ หมาะสม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 7 (ข))
ก2. การตอบกลับของคําขอยืนยันจะให้ หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวข้ องและน่ าเชื่อถือมากขึ้น
เมื่อคําขอยืน ยัน นั้ นได้ ส่งไปยั งผู้ ให้ คํา ยืนยัน ที่ผ้ ู ส อบบั ญชี เชื่ อว่ า มีค วามรู้เกี่ยวกับข้ อมู ลที่
ขอยืนยันนั้น ตัวอย่างเช่น เจ้ าหน้ าที่ของสถาบันการเงินผู้มีความรู้เกี่ยวกับรายการหรือสัญญา
ที่ขอคํายืนยัน อาจเป็ นผู้ท่เี หมาะสมที่สดุ ของสถาบันการเงินนั้นที่จะขอคํายืนยัน
การออกแบบคําขอยืนยัน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 7 (ค))
ก3. การออกแบบคําขอยืนยันอาจมีผลกระทบโดยตรงต่ออัตราการตอบกลับของคําขอยืนยัน และ
ต่อความน่าเชื่อถือและลักษณะของหลักฐานการสอบบัญชีท่จี ะได้ รับจากการตอบกลับ
ก4. ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการออกแบบคําขอยืนยัน ได้ แก่
•
สิ่งที่ผ้ ูบริหารให้ การรับรองที่กาํ ลังตรวจสอบ
•
ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริต
•
รูปแบบและการแสดงข้ อมูลในคําขอยืนยัน
•
ประสบการณ์ในอดีตจากการสอบบัญชีหรือจากการรับงานที่คล้ ายกัน
•
วิธสี ่งคําขอยืนยัน (เช่น ในรูปเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่น ๆ)
•
การอนุมตั ิหรือสนับสนุนของผู้บริหารที่มตี ่อผู้ให้ คาํ ยืนยัน เพื่อให้ ผ้ ูให้ คาํ ยืนยันตอบกลับ
คํายืนยันนั้นให้ ผ้ ูสอบบัญชี ผู้ให้ คาํ ยืนยันอาจเต็มใจที่จะตอบกลับสําหรับคํายืนยันที่
ลงนามโดยผู้บริหารของกิจการเท่านั้น
•
ความสามารถของผู้ให้ คาํ ยืนยันที่จะตอบกลับหรือให้ ข้อมูลที่ต้องการ (เช่น จํานวนเงิน
ตามใบแจ้ งหนี้เป็ นรายใบเปรียบเทียบกับยอดรวมทั้งหมด)
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ก5. การขอคํายืนยันแบบตอบกลับทุกกรณีเป็ นการขอให้ ผ้ ู ให้ คาํ ยืนยัน ตอบกลั บคํายืนยันต่ อ
ผู้สอบบัญชีในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็ นการแสดงให้ เห็นว่าผู้ให้ คาํ ยืนยันเห็นด้ วยกับข้ อมูลที่ให้ ไว้
ในคําขอยืนยันหรือขอให้ ผ้ ูให้ คาํ ยืนยันให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูสอบบัญชี การตอบกลับของคํายืนยัน
แบบตอบกลั บ ทุ ก กรณี โ ดยทั่ว ไปคาดว่ า เป็ นการให้ หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ีน่ า เชื่ อ ถื อ
อย่ า งไรก็ต าม วิธีน้ ี จ ะมีค วามเสี่ย งถ้ า ผู้ ใ ห้ คาํ ยืน ยัน ตอบคํา ขอยืน ยัน โดยไม่ ไ ด้ ต รวจสอบ
ความถูกต้ องของข้ อมูลก่อน ซึ่งผู้สอบบัญชีอาจลดความเสี่ยงนี้โดยการขอคํายืนยันแบบตอบ
ทุกกรณีโดยการไม่ ระบุจาํ นวนเงิน (หรือข้ อมูลอื่น) ในคําขอยืนยัน และขอให้ ผ้ ูให้ คาํ ยืนยัน
เป็ นผู้ระบุจาํ นวนเงินหรือข้ อมูลเอง ในทางตรงกันข้ าม การใช้ คาํ ขอยืนยันที่ไม่ระบุข้อมูลดังกล่าว
อาจส่งผลให้ อตั ราการตอบกลับตํ่ากว่า เนื่องจากเป็ นการเพิ่มภาระให้ กบั ผู้ให้ คาํ ยืนยันมากขึ้น
ในการยืนยันยอด
ก6. การพิจารณาว่าคําขอยืนยันได้ ระบุท่อี ยู่อย่างถูกต้ อง จะรวมถึงการทดสอบความถูกต้ องของ
ที่อยู่บางส่วนหรือทั้งหมดในคําขอยืนยันก่อนที่จะส่งคําขอยืนยันออกไป
การติดตามคําขอยืนยัน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 7 (ง))
ก7. ผู้สอบบัญชีอาจส่งคําขอยืนยันอีกครั้ง ถ้ าไม่ได้ รับคําตอบกลับในเวลาที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น
ผู้สอบบัญชีอาจตรวจสอบความถูกต้ องของที่อยู่ท่ีจะส่งอีกครั้ ง แล้ วจึงส่งคําขอยืนยัน และ
ติดตามการขอคํายืนยันนั้น
ผูบ้ ริหารไม่ยนิ ยอมให้ผูส้ อบบัญชีส่งคําขอยืนยัน
ความสมเหตุสมผลของการปฏิเสธของผูบ้ ริหาร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8 (ก))
ก8. การที่ผ้ ูบริหารไม่ยินยอมให้ ผ้ ูสอบบัญชีส่งคําขอยืนยันถือเป็ นการถูกจํากัดขอบเขตการได้ รับ
หลักฐานการสอบบัญชีท่ผี ้ ูสอบบัญชีต้องการได้ รับ ผู้สอบบัญชีจึงต้ องสอบถามถึงเหตุผลของ
การถูกจํากัดขอบเขตดังกล่าว ซึ่งเหตุผลโดยทั่วไปมักเป็ นข้ อขัดแย้ งทางกฎหมายหรือการเจรจา
ต่อรองที่กาํ ลังดําเนินอยู่ระหว่างกิจการกับผู้ท่จี ะให้ คาํ ยืนยันที่อาจได้ รับผลกระทบจากคําขอ
ยื น ยั น ที่จ ะส่ ง ไป ผู้ ส อบบั ญ ชี จึ ง ต้ อ งหาหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ ข้ อ เท็จ จริ ง และ
ความสมเหตุสมผลของเรื่องดังกล่าว เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงที่ผ้ ูบริหารอาจพยายามที่จะไม่ให้
ผู้สอบบัญชีได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่อี าจแสดงให้ เห็นถึงการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด
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ผลของการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่ อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ 8 (ข))
ก9. ผู้สอบบัญชีอาจสรุปจากการประเมินตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 8 (ข) ว่าอาจเป็ นการเหมาะสมที่
จะปรั บ เปลี่ ย นผลการประเมิ น ความเสี่ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสําคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ และปรับปรุงวิธกี ารตรวจสอบที่
วางแผนไว้ ตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 31514 ตัวอย่างเช่น ถ้ าการที่ผ้ ูบริหาร
ไม่ยินยอมให้ ผ้ ูสอบบัญชีส่งคําขอยืนยันนั้นไม่มีเหตุผลสมควร อาจแสดงให้ เห็นถึงปั จจัยที่ทาํ
ให้ เกิดความเสี่ยงจากการทุจริต ซึ่งจะต้ องทําการประเมินตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการสอบ
บัญชี รหัส 24015
วิธีการตรวจสอบทีเ่ ป็ นทางเลือก (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8 (ค))
ก10. วิธีการตรวจสอบที่เป็ นทางเลือกอาจคล้ ายกับวิธีการตรวจสอบสําหรับคําขอยืนยันที่ไม่ได้ รับ
ตอบกลั บ ตามย่ อ หน้ า ที่ ก18-ก19 ของมาตรฐานฉบั บ นี้ โดยการใช้ วิ ธีก ารดั ง กล่ า วต้ อ ง
คํานึงถึงผลการประเมินของผู้สอบบัญชีตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 8 (ข) ของมาตรฐานฉบับนี้
อีกด้ วย
ผลการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก
ความน่าเชือ่ ถือของคําตอบกลับการยืนยัน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 10)
ก11. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 กล่าวว่า แม้ จะได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีจากแหล่งภายนอก
กิจการ แต่ ก อ็ าจมีบ างสถานการณ์ท่ีก ระทบความน่ า เชื่ อ ถือ ของหลั ก ฐานการสอบบัญ ชี 16
คําตอบกลับทุกคําตอบย่อมมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดขวางการส่งคําตอบ การแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
หรือ การทุจริต ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าวิธกี ารส่งคําตอบนั้นจะอยู่ในรูปเอกสาร
หรือ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่น ๆ ปัจจัยที่อาจแสดงให้ เห็นถึงข้ อสงสัยในความน่าเชื่อถือของ
คําตอบนั้น รวมถึง
•
คําตอบนั้นได้ รับโดยตรงโดยผู้สอบบัญชีหรือไม่ หรือ
•
คําตอบนั้นมาจากผู้ให้ คาํ ยืนยันจริงหรือไม่

14

15
16

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญ โดยการทําความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ” ย่อหน้ าที่ 31
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้ าที่ 24
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้ าที่ ก31
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ก12. คําตอบกลับที่ได้ รับทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทางโทรสาร หรืออีเมล อาจมีความเสี่ยงต่อความ
น่าเชื่อถือ เนื่องจากการพิสจู น์ต้นทางที่ส่งและการอนุมัติการตอบกลับอาจทําได้ ยาก และหาก
มีการแก้ ไขคําตอบ ก็จะตรวจสอบได้ ยากเช่นกัน ผู้สอบบัญชีและผู้ตอบคําขอยืนยันอาจสร้ าง
ความปลอดภัยให้ กับคําตอบกลับที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ รับทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดความเสี่ยงลง
หากผู้สอบบัญชีพอใจต่อวิธกี ารที่ปลอดภัยและควบคุมได้ น้ัน ก็จะสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ของคําตอบกลับให้ มากขึ้น ขั้นตอนการส่งคําขอยืนยันทางอิเล็กทรอนิกส์อาจมีเทคนิคต่าง ๆ
ประกอบเพื่ อให้ มีการตรวจสอบความมีตัวตนของผู้ ส่งข้ อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์น้ัน
เช่น โดยการใช้ การเข้ ารหัสข้ อมูล การลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการตรวจสอบ
ความเชื่อถือได้ ของเว็บไซต์
ก13. ถ้ าผู้ให้ คาํ ยืนยันให้ บุคคลที่สามเป็ นผู้ตอบกลับคําขอยืนยัน ผู้สอบบัญชีอาจใช้ วิธกี ารตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองความเสี่ยงที่
(ก) คําตอบกลับนั้นอาจไม่ได้ ตอบโดยแหล่งข้ อมูลที่เหมาะสม
(ข) ผู้ตอบกลับอาจไม่ใช่ผ้ ูได้ รับอนุญาตให้ ตอบ และ
(ค) อาจมีความไม่ซ่ ือตรงในการส่งข้ อมูลระหว่างกัน
ก14. มาตรฐานการสอบบัญชี รหั ส 500 กําหนดให้ ผ้ ู สอบบัญชี ระบุ ว่าจะปรั บปรุงหรื อเพิ่ มเติม
วิธีการที่จะขจั ดข้ อสงสัยต่ อความน่ า เชื่อถือของข้ อมูลที่จะใช้ เป็ นหลั กฐานการสอบบัญ ชี17
ผู้สอบบัญชีอาจเลือกที่จะตรวจสอบแหล่ งที่มาและเนื้อหาของคําตอบกลับ โดยติดต่ อผู้ให้
คํายืนยัน ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ให้ คาํ ยืนยันตอบกลับทางอีเมล ผู้สอบบัญชีอาจโทรศัพท์สอบถาม
จากผู้ให้ คาํ ยืนยัน เพื่อให้ ทราบว่าผู้ให้ คาํ ยืนยันเป็ นผู้ตอบกลับและส่งคํายืนยันเองจริงหรือไม่
ถ้ าผู้ สอบบัญชี ไม่ ได้ รับคําตอบกลับโดยตรง (เช่ น เนื่องจากผู้ ให้ คาํ ยืนยันระบุท่ีอยู่ ในการ
ส่งกลับเป็ นกิจการ แทนที่จะเป็ นผู้สอบบัญชี) ผู้สอบบัญชีอาจขอให้ ผ้ ูให้ คาํ ยืนยันส่งคํายืนยัน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยตรงไปยังผู้สอบบัญชี
ก15. คําตอบกลับการยืนยันด้ วยวาจา ไม่ใช่การยืนยันตามนิยามของการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก
เนื่องจากไม่ได้ ทาํ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผู้สอบบัญชีโดยตรง อย่างไรก็ตาม สําหรับคําตอบกลับ
ทางวาจานั้น ผู้สอบบัญชีอาจขอให้ ผ้ ูให้ คาํ ยืนยันตอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยตรงมายังผู้สอบ
บัญชี ทั้งนี้ข้ ึน อยู่ กับ แต่ ละสถานการณ์ แต่ถ้าไม่ได้ รับคําตอบกลับตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ า
ที่ 12 ผู้สอบบัญชีควรหาหลักฐานการสอบบัญชีอ่นื ที่สนับสนุนคําตอบกลับด้ วยวาจานั้น
ก16. คําตอบกลับการยืนยันอาจมีข้อจํากัดทางภาษาที่ใช้ ซึ่งข้ อจํากัดนี้ไม่ได้ ทาํ ให้ คาํ ตอบกลับเป็ น
หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ม่น่าเชื่อถือ

17

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้ าที่ 11
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คําตอบกลับทีไ่ ม่น่าเชือ่ ถือ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 11)
ก17. เมื่ อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ส รุป ว่ า คํา ตอบกลั บ ไม่ น่ า เชื่ อถือ ผู้ ส อบบั ญ ชี อ าจต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นผลการ
ประเมิ น ความเสี่ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขัด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํา คั ญ ในระดั บ ที่
เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ และเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจสอบที่วางแผนไว้ ด้วย
ตามที่ก ํา หนดไว้ ใ นมาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 31518 ตั ว อย่ า งเช่ น คํา ตอบกลั บ ที่ไ ม่
น่าเชื่อถืออาจแสดงให้ เห็นถึงปัจจัยที่ทาํ ให้ เกิดความเสี่ยงจากการทุจริต ซึ่งจะต้ องทําการประเมิน
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 24019
คําขอยืนยันทีไ่ ม่ตอบกลับ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 12)
ก18. ตัวอย่างของวิธกี ารตรวจสอบที่เป็ นทางเลือกที่ผ้ ูสอบบัญชีสามารถใช้ ได้ รวมถึง
• สํา หรั บ ยอดคงเหลื อ ของลู ก หนี้ ใช้ ก ารตรวจสอบการรั บ ชํา ระหนี้ ภายหลั ง วั น สิ้ น งวด
เอกสารการส่งสินค้ า และการขายใกล้ วันสิ้นงวด
• สําหรับยอดคงเหลือของเจ้ าหนี้ ใช้ การตรวจสอบการจ่ายชําระหนี้ภายหลังวันสิ้นงวด หรือ
จดหมายโต้ ตอบจากบุคคลภายนอก และบันทึกต่าง ๆ เช่น ใบรับของ
ก19. ลักษณะและขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบที่เป็ นทางเลือก อาจได้ รับผลกระทบจากบัญชีและสิ่งที่
ผู้บริหารให้ การรับรองที่เป็ นข้ อสงสัย คํายืนยันที่ไม่ ตอบกลับอาจแสดงถึงความเสี่ยงจากการ
แสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่ไม่เคยพบมาก่อน ซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีอาจต้ องปรับเปลี่ยนผลการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ และเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ตรวจสอบที่ได้ วางแผนไว้ ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 31520 ตัวอย่ างเช่ น
คํายืนยันที่ตอบกลับมามีจาํ นวนน้ อยกว่าที่คาดไว้ หรือมีจาํ นวนสูงเกินกว่าที่คาดไว้ อาจแสดงถึง
ปั จจั ยที่อาจทําให้ เกิดความเสี่ยงจากการทุ จริ ต ซึ่ งจะต้ องมีการประเมินตามที่กาํ หนดไว้ ใน
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 24021

18
19
20
21

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้ าที่ 31
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้ าที่ 24
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้ าที่ 31
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้ าที่ 24
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ถ้า การตอบกลับ ของคํา ขอยื น ยัน แบบตอบกลับ ทุก กรณี มีความจําเป็ นต่ อการได้มาซึง่ หลักฐาน
การสอบบัญชีทีเ่ หมาะสมอย่างเพียงพอ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13)
ก20. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจระบุได้ ถงึ ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ รับรองไว้ ซึ่งการตอบกลับของคํายืนยัน
แบบตอบทุกกรณีเป็ นสิ่งจําเป็ นที่จะทําให้ ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ
สถานการณ์ดังกล่าวอาจรวมถึง
•
ข้ อมูลที่สอดคล้ องกับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ เป็ นข้ อมูลที่อยู่ ภายนอกกิจการ
เท่านั้น
•
ปัจจัยของความเสี่ยงจากการทุจริต เช่น ความเสี่ยงที่ผ้ ูบริหารเข้ าแทรกแซงการควบคุม
หรือความเสี่ยงของข้ อตกลงลับที่มีพนักงานและ/หรือผู้บริหารเกี่ยวข้ อง ซึ่งทําให้ ผ้ ูสอบ
บัญชีไม่เชื่อถือในหลักฐานที่ได้ รับจากกิจการ
ผลต่าง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 14)
ก21. ผลต่ างจากการตอบกลับของคําขอยืนยัน อาจทําให้ เห็นถึงการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริง
หรือโอกาสที่จะเกิดการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงในงบการเงิน เมื่อผู้สอบบัญชีพบข้ อมูล
ดังกล่าว ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ผู้สอบบัญชีจะต้ องประเมินว่าข้ อมูลนั้นบ่งชี้
ถึ ง การทุ จ ริ ต หรื อ ไม่ 22 ผลต่ า งนั้ น อาจแสดงให้ เ ห็น ถึ ง คุ ณ ภาพของคํา ตอบกลั บ จากผู้ ใ ห้
คํา ยืน ยัน ที่ค ล้ า ยกัน หรื อ สํา หรั บ บัญ ชีท่ีค ล้ า ยกัน ผลต่ า งอาจแสดงถึง ความบกพร่ อ งของ
การควบคุมภายในของกิจการที่เกี่ยวกับการจัดทํารายงานทางการเงินอีกด้ วย
ก22. ผลต่างบางประเภทไม่ได้ แสดงถึงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่า
ผลต่ างในการตอบกลั บ คําขอยืนยันนั้นอาจเกิดจากเวลาที่แตกต่ างกัน การวัดมู ลค่ า หรื อ
ข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก
การขอคํายืนยันแบบตอบเมือ่ ทักท้วง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 15)
ก23. การไม่ได้ รับตอบกลับคํายืนยันแบบตอบเมื่อทักท้ วง ไม่ได้ แสดงว่ามีผ้ ูได้ รับคําขอยืนยันแล้ ว
หรือมีการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลในคํายืนยันแล้ ว ดังนั้น การไม่ ได้ รับตอบกลับ
คํายืนยันแบบตอบเมื่อทักท้ วงจึงให้ หลักฐานการสอบบัญชีท่นี ่าเชื่อถือน้ อยกว่าการยืนยันแบบ
ตอบทุกกรณี ผู้ให้ คาํ ยืนยันสําหรับคํายืนยันแบบตอบเมื่อทักท้ วง มักจะตอบทักท้ วงเมื่อข้ อมูล
ที่ไม่ ตรงกันในคํายืนยันนั้นไม่ เป็ นผลดีต่อตนเอง และมักจะไม่ ตอบในกรณีท่ีข้อมูลนั้นเป็ น
ผลดีต่ อตนเอง ตัวอย่ า งเช่ น เจ้ าของเงินฝากบัญ ชีธนาคารอาจไม่ ต อบคํา ยืน ยัน ถ้ าเชื่อว่ า
ยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารของตนตํ่ากว่าจํานวนเงินในคําขอยืนยัน แต่จะตอบเมื่อ
เชื่อว่ายอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารของตนสูงกว่าจํานวนเงินในคําขอยืนยัน ดังนั้น
22

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้ าที่ 35
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การส่งคําขอยืนยันแบบตอบเมื่อทักท้ วงไปยังเจ้ าของบัญชีเงินฝากธนาคาร อาจให้ ประโยชน์
กรณีท่พี ิจารณาแล้ วเห็นว่า ยอดคงเหลือของธนาคารอาจตํ่าไป แต่จะไม่มีประสิทธิผลถ้ าผู้สอบ
บัญชีต้องการหาหลักฐานการสอบบัญชีสาํ หรับการแสดงยอดคงเหลือที่สงู เกินไป
การประเมินหลักฐานทีไ่ ด้รบั (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 16)
ก24. เมื่ อมี การประเมิ นผลการส่ งคํายืนยั นยอดไปยั งบุ คคลภายนอก ผู้ สอบบัญชี อาจแยกผลการ
ประเมินเป็ นดังนี้
(ก) คําตอบกลับจากผู้ให้ คาํ ยืนยัน ซึ่งตอบกลับว่าข้ อมูลในคําขอยืนยันถูกต้ อง หรือให้ ข้อมูล
ตามคําขอยืนยันโดยไม่มีข้อยกเว้ น
(ข) คําขอยืนยันที่ไม่น่าเชื่อถือ
(ค) คําขอยืนยันที่ไม่ตอบกลับ หรือ
(ง) คําตอบกลับที่มีผลต่าง
ก25. การประเมิน ของผู้ ส อบบัญ ชี เมื่อพิจ ารณาควบคู่ กับ วิธีการตรวจสอบอื่น ที่ผู้ ส อบบัญ ชีใช้
อาจช่ วยผู้สอบบัญชีในการสรุปว่าได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอแล้ ว
หรือไม่ หรือจําเป็ นที่ต้องได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีอ่ืนเพิ่มเติมหรือไม่ ตามที่กาํ หนดใน
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33023

23

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้ าที่ 26-27
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