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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกับการใช้วิธีการขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกของ

ผู้สอบบัญชี เพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีตามข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 3301 และรหัส 5002 โดยไม่เกี่ ยวข้องกับการสอบถามเกี่ ยวกบัคดีความและการฟ้องร้อง 

ซึ่ งกล่าวอยู่ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5013  

ขั้นตอนการขอค ายืนยนัจากบุคคลภายนอกเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชี  

2. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 กล่าวว่า ความน่าเชื่ อถือของหลักฐานการสอบบัญชีขึ้นอยู่

กับแหล่งที่ มาและลักษณะของหลักฐานการสอบบัญชี รวมถึงสถานการณ์ที่ ได้รับหลักฐานนั้น4 

และยังกล่าวถึงลักษณะทั่วไปเกี่ ยวกบัความน่าเชื่ อถือของหลักฐานการสอบบัญชี ดังนี้5  

• หลักฐานการสอบบัญชีจะมีความน่าเชื่ อถือเพิ่ มขึ้ น ถ้าเป็นหลักฐานที่ ได้ รั บจาก

แหล่งข้อมูลภายนอกที่ เป็นอสิระจากกจิการ 

• หลักฐานการสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีได้รับโดยตรง ย่อมมีความน่าเชื่ อถือมากกว่าหลักฐาน

ที่ ผู้สอบบัญชีไม่ได้รับเองโดยตรงหรือมาจากการสรุปจากหลักฐานแวดล้อมอื่ น  

• หลักฐานการสอบบัญชีจะมีความน่าเชื่ อถือเพิ่ มขึ้น ถ้าเป็นหลักฐานที่ อยู่ในรูปเอกสาร   

ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ อเิลก็ทรอนิกส ์หรือสื่ ออื่ น ๆ  

ดังนั้น หลักฐานการสอบบัญชีในรูปแบบของการขอค ายืนยันที่ ผู้สอบบัญชีได้รับโดยตรงจาก

บุคคลภายนอก ย่อมมีความน่าเชื่ อถือมากกว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ สร้างจากภายในกิจการ 

ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ของการตรวจสอบ มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  จะช่วยผู้สอบบัญชี

ในการออกแบบและด าเนินการขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องและน่าเชื่ อถือ 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่ น ๆ ที่ กล่าวถึงความส าคัญของหลักฐานการสอบบัญชีที่ เป็น

ค ายืนยันจากบุคคลภายนอก ได้แก่ 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 กล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการออกแบบ

และตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญในระดับงบการเงิน และการออกแบบและใช้วิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติม  

ที่ มีลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการที่ สอดคล้องและตอบสนองต่อความเสี่ ยง

จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ในระดับที่ ผู้ บ ริหาร 

 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “ วิธปีฏบัิติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้” 

2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” 

3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 “หลักฐานการสอบบัญชี - ข้อพิจารณาเพิ่ มเติมเฉพาะรายการ” 

4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้าที่  ก5 

5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้าที่  ก31 
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ให้การรับรอง6 นอกจากนี้  มาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 330 ย ังก าหนดว่า 

ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและใช้วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระส าหรับแต่ละกลุ่มของ

รายการบัญชี ยอดคงเหลือ และการเปิดเผยข้อมูลที่ มีสาระส าคัญ นอกจากนี้ ผู้สอบ

บัญชียังต้องพิจารณาว่าควรใช้การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกเป็นวิธีการหนึ่ งใน

วิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระหรือไม่7  

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ก าหนดไว้ว่า ถ้าผู้สอบบัญชีพบความเสี่ ยงจาก

การประเมินมากเท่าใด ผู้สอบบัญชีจะต้องได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ มี

ความน่าเชื่ อถือมากขึ้นเท่านั้น8 เพื่ อที่ จะให้ได้หลักฐานดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจต้องได้

หลักฐานการสอบบัญชีที่ มีปริมาณมากขึ้ น หรือได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ มี 

ความเกี่ ยวข้องหรือมีความน่าเชื่ อถือมากขึ้ นหรือทั้ งสองประการ ตัวอย่างเช่น  

ผู้สอบบัญชีอาจเน้นถึงการได้รับหลักฐานโดยตรงจากบุคคลภายนอก หรือได้รับหลักฐาน

ที่ สอดคล้องกันจากแหล่งที่ มาที่ เป็นอิสระหลายแหล่ง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

330 ยังกล่าวว่าวิธีการขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการได้รับ

หลักฐานการสอบบัญ ชีที่ มี ความน่ าเชื่ อถือสูงตามที่ ผู้ สอบบัญ ชี ต้องการใน 

การตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระส าคัญ ไม่ว่าจะเนื่ องจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด9 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 กล่าวไว้ว่า ผู้สอบบัญชีอาจออกแบบค าขอค ายืนยัน

เพื่ อให้ได้รับข้อมูลเพิ่ มเติมที่ จะตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ เกิดจากการทุจริตในระดับที่ ผู้ บริหารให้ 

การรับรอง10 

• มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 กล่าวไว้ว่า ข้อมูลที่ ได้รับจากแหล่งที่ มาที่ เป็นอิสระ

จากกิจการและมีความสอดคล้องกัน เช่น ค ายืนยันจากบุคคลภายนอก อาจเพิ่ ม 

ความเชื่ อมั่นของผู้สอบบัญชีต่อหลักฐานที่ อยู่ในบันทกึทางบัญชีหรือจากหนังสือรับรอง

ของผู้บริหาร11 

วนัถือปฏิบติั 

4. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกบัการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิม

ในหรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 
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 “ความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีเกี่ ยวกับการพิจารณาการทุจริตใน 

การตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่  ก37 
11

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้าที่  ก8-ก9 
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วตัถุประสงค ์

5. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีเมื่ อมีการใช้วิธกีารขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก คือการออกแบบ

และใช้วิธีการตรวจสอบเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องและน่าเชื่ อถือ 

ค าจ ากดัความ 

6. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมาย ดังนี้ 

(ก) การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก เป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีได้รับ

โดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลภายนอก (ผู้ ให้ค ายืนยัน) ในรูปของกระดาษ 

หรืออเิลก็ทรอนิกส ์หรือสื่ ออื่ น ๆ 

(ข) การขอค ายืนยันแบบตอบทุกกรณี เป็นการขอค ายืนยันโดยขอให้ผู้ให้ค ายืนยันตอบกลับ

โดยตรงต่อผู้สอบบัญชี เพื่ อยืนยันว่าข้อมูลในค าขอยืนยันนั้นถูกต้องหรือมีข้อทักท้วง 

หรือให้ข้อมูลตามที่ ผู้สอบบัญชีร้องขอ 

(ค) การขอค ายืนยันแบบตอบเมื่ อทักท้วง เป็นการขอค ายืนยันโดยขอให้ผู้ให้ค ายืนยันตอบ

กลับโดยตรงต่อผู้ สอบบัญชี เฉพาะกรณีที่ มีข้อทักท้วงเกี่ ยวกับข้อมูลที่ ระบุในค าขอ

ยืนยัน 

(ง) การไม่ตอบกลับ หมายถึง การที่ ผู้ ให้ค ายืนยันไม่ตอบกลับค าขอยืนยันหรือตอบไม่

ครบถ้วนส าหรับการขอค ายืนยันแบบตอบทุกกรณี หรือค าขอยืนยันถูกส่ งกลับคืน

เนื่ องจากส่งไม่ถึงผู้ให้ค ายืนยัน 

(จ) ผลต่าง หมายถึง ค าตอบกลับจากการขอยืนยันซึ่ งแสดงผลต่างระหว่างข้อมูลที่ ขอยืนยัน

หรือข้อมูลที่ กจิการบันทกึ กบัข้อมูลที่ ได้รับตอบกลับจากผู้ให้ค ายืนยัน 

ขอ้ก าหนด 

ขั้นตอนการขอค ายืนยนัจากบุคคลภายนอก 

7. เมื่ อผู้สอบบัญชีใช้วิธีการขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก ผู้สอบบัญชีต้องมีการควบคุมการขอ

ค ายืนยันจากบุคคลภายนอก ซึ่ งรวมทั้ง 

(ก) การก าหนดข้อมูลที่ จะขอยืนยันหรือที่ ต้องการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1)  

(ข) การเลือกผู้ให้ค ายืนยันที่ เหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก2)  

(ค) การออกแบบค าขอยืนยัน รวมทั้งพิจารณาว่าค าขอยืนยันนั้นได้ระบุที่ อยู่ของผู้ รับ

ค ายืนยันอย่างถูกต้อง และระบุข้อมูลที่ ต้องการให้ส่งกลับมายังผู้สอบบัญชีโดยตรง 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก3-ก6)  

(ง)  การส่งค าขอยืนยันไปยังผู้ ให้ค ายืนยัน รวมทั้งติดตามการขอค ายืนยันนั้นกับผู้ ให้

ค ายืนยันหากสามารถท าได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก7)  
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ผูบ้ริหารไม่ยินยอมใหผู้ส้อบบญัชีส่งค าขอยืนยนั 

8. ถ้าผู้บริหารไม่ยินยอมให้ผู้สอบบัญชีส่งค าขอยืนยัน ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) สอบถามผู้บริหารถึงเหตุผลของการปฏิเสธ และหาหลักฐานการสอบบัญชีส าหรับ

ข้อเทจ็จริงและความสมเหตุสมผลของการปฏเิสธนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก8)  

(ข) ประเมินผลกระทบของการปฏิเสธของผู้บริหารต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งความเสี่ ยงต่อการทุจริตและ

ต่อลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบอื่ น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก9)  

(ค) ตรวจสอบโดยวิธีการตรวจสอบที่ เป็นทางเลือกเพื่ อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่

เกี่ ยวข้องและน่าเชื่ อถือ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก10) 

9. ถ้าผู้สอบบัญชีสรุปว่าการที่ ผู้บริหารไม่ยินยอมให้ผู้สอบบัญชีส่งค าขอยืนยันนั้นไม่สมเหตุสมผล 

หรือผู้ สอบบัญชีไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องและน่าเชื่ อถือจาก 

การตรวจสอบตามวิธีการตรวจสอบที่ เป็นทางเลือก ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อกับผู้มีหน้าที่ ใน 

การก ากับดูแลตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 26012 และผู้ สอบบัญชีต้อง

พิจารณาผลกระทบที่ เป็นไปได้ต่อการตรวจสอบและการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชีตามที่

ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 70513 

ผลการขอค ายืนยนัจากบุคคลภายนอก  

ความน่าเชือ่ถือของค าตอบกลบัค าขอยืนยนั 

10. ถ้าผู้สอบบัญชีสามารถระบุปัจจัยที่ ท าให้เกิดข้อสงสัยเกี่ ยวกับความน่าเชื่ อถือของค าตอบกลับ

ค าขอยืนยัน ผู้สอบบัญชีต้องหาหลักฐานการสอบบัญชีอื่ นเพิ่ มเติมเพื่ อคลายข้อสงสัยนั้ น  

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก11-ก16)  

11. ถ้าผู้ สอบบัญชีสรุปว่าค าตอบที่ ได้รับจากการขอค ายืนยันนั้นไม่น่าเชื่ อถือ ผู้สอบบัญชีต้อง

ประเมินผลกระทบต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ รวมทั้งความเสี่ ยงจากการทุจริต และผลกระทบต่อลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต

ของวิธกีารตรวจสอบอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก17)  

ค าขอยืนยนัทีไ่ม่ตอบกลบั 

12. กรณีที่ ไม่มีการตอบกลับค าขอยืนยัน ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธีการตรวจสอบที่ เป็นทางเลือก

เพื่ อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องและน่าเชื่ อถือ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก18-ก19)  

 
12

  มาตรฐานการสอบบัญช ีรหัส 260 “การสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล”  ย่อหน้าที่  16 
13

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเห็นแบบที่ เปลี่ ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต” 
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ถา้การตอบกลับของค าขอยืนยันแบบตอบกลับทุกกรณี มีความจ าเป็นต่อการไดม้าซึ่งหลักฐาน  

การสอบบญัชีทีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอ 

13. ผู้สอบบัญชีก าหนดว่าการตอบกลับของค าขอยืนยันแบบตอบกลับทุกกรณี มีความจ าเป็นต่อ

การได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ การใช้วิธีการตรวจสอบที่ เป็น

ทางเลือกจะไม่ได้ให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีต้องการ ถ้าผู้สอบบัญชีไม่ได้รับการ

ตอบกลับนั้น ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาผลกระทบต่อการตรวจสอบและการแสดงความเห็น

ของผู้สอบบัญชีตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก20) 

ผลต่าง  

14. ผู้สอบบัญชีต้องสอบสวนผลต่างนั้น เพื่ อพิจารณาว่าผลต่างนั้นแสดงถึงการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก21-ก22)  

การขอค ายืนยนัแบบตอบเมือ่ทกัทว้ง 

15. การขอค ายืนยันแบบตอบเมื่ อทักท้วงให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ น่าเชื่ อถือน้อยกว่าการขอ

ค ายืนยันแบบตอบกลับทุกกรณี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีต้องไม่ใช้การขอค ายืนยันแบบตอบ 

เมื่ อทักท้วงเป็นวิธีการตรวจสอบเพียงวิธีเดียวในการตรวจสอบเนื้ อหาสาระ เพื่ อตอบสนอง

ต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ ผู้บริหารให้

การรับรองถ้าไม่เกดิสถานการณ์ดังต่อไปนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก23) 

(ก) ผู้ สอบบัญชีประเมินว่าความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญนั้นอยู่ในระดับต ่า และได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ

ส าหรับประสทิธผิลของการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารให้การรับรอง 

(ข) ประชากรที่ จะส่งค ายืนยันแบบตอบเมื่ อทักท้วงมี เป็นจ านวนมาก ซึ่ งแต่ละราย

ประกอบด้วยรายการและยอดคงเหลือจ านวนน้อย หรือมีเง่ือนไขที่ เหมือนกนั 

(ค) คาดว่าอตัราของการตอบกลับแบบมีผลต่างจะมีน้อยมาก  

(ง) ผู้สอบบัญชีไม่คาดว่าจะมีสถานการณ์หรือเง่ือนไขใดที่ เป็นเหตุให้ผู้ ได้รับค ายืนยัน 

แบบตอบเมื่ อทกัท้วงเพิกเฉยต่อค าขอยืนยันนั้น 

การประเมินหลกัฐานที่ไดร้บั 

16. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลของการขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกว่าท าให้ได้รับหลักฐาน  

การสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องและน่าเชื่ อถือหรือไม่ หรือจ าเป็นต้องใช้วิธีการตรวจสอบอื่ นเพิ่ มเติม

หรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก24-ก25)  
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การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ขั้นตอนการขอค ายืนยนัจากบุคคลภายนอก 

การก าหนดขอ้มูลทีจ่ะขอยืนยนัหรือทีต่อ้งการ (อ้างถึงย่อหน้าที่  7 (ก)) 

ก1. วิธกีารขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกมักใช้เพื่ อการยืนยันยอดคงเหลือของบัญชีหรือขอข้อมูล

ประกอบเกี่ ยวกบัยอดคงเหลือของบัญชีหรือส่วนประกอบของยอดคงเหลือนั้น และยังสามารถ

ใช้ในการขอค ายืนยันเกี่ ยวกับเง่ือนไขของข้อตกลงหรือสัญญาหรือรายการระหว่างกิจการและ

บุคคลภายนอก หรือเพื่ อยืนยันเงื่ อนไขบางอย่างที่ ขาดหายไป เช่น สญัญาแนบท้าย  

การเลือกผูใ้หค้ ายืนยนัทีเ่หมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่  7 (ข))  

ก2. การตอบกลับของค าขอยืนยันจะให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องและน่าเชื่ อถือมากขึ้ น 

เมื่ อค าขอยืนยันนั้นได้ส่งไปยังผู้ ให้ค ายืนยันที่ ผู้สอบบัญชีเชื่ อว่ามีความรู้ เกี่ ยวกับข้อมูลที่ ขอ

ยืนยันนั้น ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ ของสถาบันการเงินผู้มีความรู้ เกี่ ยวกับรายการหรือสัญญาที่

ขอค ายืนยัน อาจเป็นผู้ที่ เหมาะสมที่ สดุของสถาบันการเงินนั้นที่ จะขอค ายืนยัน 

การออกแบบค าขอยืนยนั (อ้างถึงย่อหน้าที่  7 (ค)) 

ก3. การออกแบบค าขอยืนยันอาจมีผลกระทบโดยตรงต่ออัตราการตอบกลับของค าขอยืนยัน และ

ต่อความน่าเชื่ อถือและลักษณะของหลักฐานการสอบบัญชีที่ จะได้รับจากการตอบกลับ  

ก4. ปัจจัยที่ ควรพิจารณาในการออกแบบค าขอยืนยัน ได้แก่ 

• สิ่ งที่ ผู้บริหารให้การรับรองที่ ก าลังตรวจสอบ 

• ความเสี่ ยงเฉพาะเจาะจงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

รวมทั้งความเสี่ ยงจากการทุจริต 

• รูปแบบและการแสดงข้อมูลในค าขอยืนยัน 

• ประสบการณ์ในอดีตจากการสอบบัญชีหรือจากการรับงานที่ คล้ายกนั 

• วิธส่ีงค าขอยืนยัน (เช่น ในรูปเอกสาร อเิลก็ทรอนิกส ์หรือสื่ ออื่ น ๆ) 

• การอนุมัติหรือสนับสนุนของผู้บริหารที่ มีต่อผู้ให้ค ายืนยัน เพื่ อให้ผู้ให้ค ายืนยันตอบกลับ

ค ายืนยันนั้นให้ผู้สอบบัญชี ผู้ให้ค ายืนยันอาจเตม็ใจที่ จะตอบกลับส าหรับค ายืนยันที

ลงนามโดยผู้บริหารของกจิการเท่านั้น 

• ความสามารถของผู้ให้ค ายืนยันที่ จะตอบกลับหรือให้ข้อมูลที่ ต้องการ (เช่น จ านวนเงิน

ตามใบแจ้งหนี้ เป็นรายใบเปรียบเทยีบกบัยอดรวมทั้งหมด) 

ก5. การขอค ายืนยันแบบตอบกลับทุกกรณีเป็นการขอให้ผู้ ให้ค ายืนยันตอบกลับค ายืนยันต่อผู้สอบ

บัญชีในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ ให้ค ายืนยันเห็นด้วยกับข้อมูลที่ ให้ไว้ใน 

ค าขอยืนยันหรือขอให้ผู้ ให้ค ายืนยันให้ข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชี การตอบกลับของค ายืนยันแบบ

ตอบกลับทุกกรณีโดยทั่วไปคาดว่าเป็นการให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ น่าเชื่ อถือ อย่างไรก็
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ตาม วิธีนี้ จะมีความเสี่ ยงถ้าผู้ ให้ค ายืนยันตอบค าขอยืนยันโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลก่อน ซึ่ งผู้สอบบัญชีอาจลดความเสี่ ยงนี้ โดยการขอค ายืนยันแบบตอบทุกกรณีโดย

การไม่ระบุจ านวนเงิน (หรือข้อมูลอื่ น) ในค าขอยืนยัน และขอให้ผู้ ให้ค ายืนยันเป็นผู้ ระบุ

จ านวนเงินหรือข้อมูลเอง ในทางตรงกันข้าม การใช้ค าขอยืนยันที่ ไม่ระบุ ข้อมูลดังกล่าว  

อาจส่งผลให้อตัราการตอบกลับต า่กว่า เนื่ องจากเป็นการเพิ่ มภาระให้กับผู้ให้ค ายืนยันมากขึ้น

ในการยืนยันยอด 

ก6. การพิจารณาว่าค าขอยืนยันได้ระบุที่ อยู่อย่างถูกต้อง จะรวมถึงการทดสอบความถูกต้องของ  

ที่ อยู่บางส่วนหรือทั้งหมดในค าขอยืนยันก่อนที่ จะส่งค าขอยืนยันออกไป 

การติดตามค าขอยืนยนั (อ้างถึงย่อหน้าที่  7 (ง)) 

ก7. ผู้สอบบัญชีอาจส่งค าขอยืนยันอีกคร้ังถ้าไม่ได้รับค าตอบกลับในเวลาที่ เหมาะสม ตัวอย่างเช่น 

ผู้สอบบัญชีอาจตรวจสอบความถูกต้องของที่ อยู่ที่ จะส่งอีกคร้ัง แล้วจึงส่งค าขอยืนยัน และ

ติดตามการขอค ายืนยันนั้น 

ผูบ้ริหารไม่ยินยอมใหผู้ส้อบบญัชีส่งค าขอยืนยนั 

ความสมเหตุสมผลของการปฏิเสธของผูบ้ริหาร (อ้างถึงย่อหน้าที่  8 (ก)) 

ก8. การที่ ผู้บริหารไม่ยินยอมให้ผู้สอบบัญชีส่งค าขอยืนยันถือเป็นการถูกจ ากัดขอบเขตการได้รับ

หลักฐานการสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีต้องการได้รับ ผู้สอบบัญชีจึงต้องสอบถามถึงเหตุผลของ

การถูกจ ากัดขอบเขตดังกล่าว ซึ่ งเหตุผลโดยทั่วไปมักเป็นข้อขัดแย้งทางกฎหมายหรือการเจรจา

ต่อรองที่ ก าลังด าเนินอยู่ระหว่างกิจการกับผู้ที่ จะให้ค ายืนยันที่ อาจได้รับผลกระทบจากค าขอ

ยืนยันที่ จะส่งไป ผู้ สอบบัญชีจึงต้องหาหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับข้อเท็จจริงและ 

ความสมเหตุสมผลของเร่ืองดังกล่าว เนื่ องจากอาจมีความเสี่ ยงที่ ผู้บริหารอาจพยายามที่ จะไม่ให้

ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ อาจแสดงให้เหน็ถึงการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ผลของการประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ (อ้างถึง  

ย่อหน้าที่  8 (ข))  

ก9. ผู้สอบบัญชีอาจสรุปจากการประเมินตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  8 (ข) ว่าอาจเป็นการเหมาะสมที่

จะปรับเปล่ียนผลการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ และปรับปรุงวิธกีารตรวจสอบที่

วางแผนไว้ตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)14 ตัวอย่างเช่น  

ถ้าการที่ ผู้บริหารไม่ยินยอมให้ผู้สอบบัญชีส่งค าขอยืนยันนั้นไม่มีเหตุผลสมควร อาจแสดงให้

 
14

   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง อนัเป็น

สาระส าคัญ โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่  31 
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เห็นถึงปัจจัยที่ ท าให้เกิดความเสี่ ยงจากการทุจริต ซึ่ งจะต้องท าการประเมินตามที่ ก าหนดไว้ใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 24015  

วธีิการตรวจสอบทีเ่ป็นทางเลือก (อ้างถึงย่อหน้าที่  8 (ค))  

ก10. วิธีการตรวจสอบที่ เป็นทางเลือกอาจคล้ายกับวิธีการตรวจสอบส าหรับค าขอยืนยันที่ ไม่ได้รับ

ตอบกลับตามย่อหน้าที่  ก18-ก19 ของมาตรฐานฉบับนี้  โดยการใช้วิธีการดังกล่าวต้อง

ค านึงถึงผลการประเมินของผู้สอบบัญชีตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  8 (ข) ของมาตรฐานฉบับนี้

อกีด้วย 

ผลการขอค ายืนยนัจากบุคคลภายนอก  

ความน่าเชือ่ถือของค าตอบกลบัการยืนยนั (อ้างถึงย่อหน้าที่  10) 

ก11. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 กล่าวว่า แม้จะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากแหล่ง

ภายนอกกิจการ แต่ก็อาจมีบางสถานการณ์ที่ กระทบความน่าเชื่ อถือ ของหลักฐาน 

การสอบบัญชี16ค าตอบกลับทุกค าตอบย่อมมีความเสี่ ยงเกี่ ยวกับการขัดขวางการส่งค าตอบ 

การแก้ไขเปล่ียนแปลง หรือการทุจริต ซึ่ งความเสี่ ยงดังกล่าวอาจเกิดขึ้ นได้ ไม่ว่าวิธีการส่ง

ค าตอบนั้นจะอยู่ในรูปเอกสาร หรืออิเลก็ทรอนิกส ์หรือสื่ ออื่ น ๆ ปัจจัยที่ อาจแสดงให้เห็นถึง

ข้อสงสยัในความน่าเชื่ อถือของค าตอบนั้น รวมถึง 

• ค าตอบนั้นได้รับโดยตรงโดยผู้สอบบัญชีหรือไม่ หรือ 

• ค าตอบนั้นมาจากผู้ให้ค ายืนยันจริงหรือไม่ 

ก12. ค าตอบกลับที่ ได้รับทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทางโทรสาร หรืออีเมล อาจมีความเสี่ ยงต่อ 

ความน่าเชื่ อถือ เนื่ องจากการพิสูจน์ต้นทางที่ ส่งและการอนุมัติการตอบกลับอาจท าได้ยาก 

และหากมีการแก้ไขค าตอบ กจ็ะตรวจสอบได้ยากเช่นกัน ผู้สอบบัญชีและผู้ตอบค าขอยืนยัน

อาจสร้างความปลอดภัยให้กับค าตอบกลับที่ ผู้สอบบัญชีได้รับทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่ อลด 

ความเสี่ ยงลง หากผู้สอบบัญชีพอใจต่อวิธีการที่ ปลอดภัยและควบคุมได้นั้น กจ็ะสามารถเพิ่ ม

ความน่าเชื่ อถือของค าตอบกลับให้มากขึ้น ขั้นตอนการส่งค าขอยืนยันทางอเิลก็ทรอนิกสอ์าจมี

เทคนิคต่าง ๆ ประกอบเพื่ อให้มีการตรวจสอบความมีตัวตนของผู้ ส่งข้อมูลในรูปแบบ

อเิลก็ทรอนิกสน์ั้น เช่น โดยการใช้การเข้ารหัสข้อมูล การลงลายมือชื่ อทางอิเลก็ทรอนิกส ์และ

วิธกีารตรวจสอบความเชื่ อถือได้ของเวบ็ไซต์ 

ก13. ถ้าผู้ให้ค ายืนยันให้บุคคลที่ สามเป็นผู้ตอบกลับค าขอยืนยัน ผู้สอบบัญชีอาจใช้วิธีการตรวจสอบ

เพื่ อตอบสนองความเสี่ ยงที่  

(ก) ค าตอบกลับนั้นอาจไม่ได้ตอบโดยแหล่งข้อมูลที่ เหมาะสม 

(ข) ผู้ตอบกลับอาจไม่ใช่ผู้ได้รับอนุญาตให้ตอบ  

 
15

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่  24 
16

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้าที่  ก31 
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(ค) อาจมีความไม่ซื่ อตรงในการส่งข้อมูลระหว่างกนั 

ก14. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีระบุว่าจะปรับปรุงหรือเพิ่ มเติม

วิธีการที่ จะขจัดข้อสงสัยต่อความน่าเชื่ อถือของข้อมูลที่ จะใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชี 17 

ผู้สอบบัญชีอาจเลือกที่ จะตรวจสอบแหล่งที่ มาและเนื้ อหาของค าตอบกลับ โดยติดต่อผู้ ให้

ค ายืนยัน ตัวอย่างเช่น เม่ือผู้ให้ค ายืนยันตอบกลับทางอีเมล ผู้สอบบัญชีอาจโทรศัพทส์อบถาม

จากผู้ให้ค ายืนยัน เพื่ อให้ทราบว่าผู้ให้ค ายืนยันเป็นผู้ตอบกลับและส่งค ายืนยันเองจริงหรือไม่ 

ถ้าผู้ สอบบัญชีไม่ได้รับค าตอบกลับโดยตรง (เช่น เนื่ องจากผู้ ให้ค ายืนยันระบุที่ อยู่ใน 

การส่งกลับเป็นกิจการ แทนที่ จะเป็นผู้สอบบัญชี) ผู้สอบบัญชีอาจขอให้ผู้ ให้ค ายืนยันส่ง

ค ายืนยันเป็นลายลักษณ์อกัษรโดยตรงไปยังผู้สอบบัญชี 

ก15. ค าตอบกลับการยืนยันด้วยวาจา ไม่ใช่การยืนยันตามนิยามของการขอค ายืนยันจากบุคคล 

ภายนอก เนื่ องจากไม่ได้ท าเป็นลายลักษณ์อกัษรถึงผู้สอบบัญชีโดยตรง อย่างไรกต็าม ส าหรับ

ค าตอบกลับทางวาจานั้น ผู้ สอบบัญชีอาจขอให้ผู้ ให้ค ายืนยันตอบเป็นลายลักษณ์อักษร

โดยตรงมายังผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ แต่ถ้าไม่ได้รับค าตอบกลับตามที่

ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  12 ผู้สอบบัญชีควรหาหลักฐานการสอบบัญชีอื่ นที่ สนับสนุนค าตอบ

กลับด้วยวาจานั้น  

ก16. ค าตอบกลับการยืนยันอาจมีข้อจ ากัดทางภาษาที่ ใช้ ซึ่ งข้อจ ากัดนี้ ไม่ได้ท าให้ค าตอบกลับเป็น

หลักฐานการสอบบัญชีที่ ไม่น่าเชื่ อถือ 

ค าตอบกลบัทีไ่ม่น่าเชือ่ถือ (อ้างถึงย่อหน้าที่  11)  

ก17. เมื่ อผู้ สอบบัญชีสรุปว่าค าตอบกลับไม่น่าเชื่ อถือ ผู้ สอบบัญชีอาจต้องปรับเปล่ียนผลการ

ประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับ 

ที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ และเปลี่ ยนแปลงวิธีการตรวจสอบที่ วางแผนไว้ด้วย 

ตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)18 ตัวอย่างเช่น ค าตอบกลับ

ที่ ไม่น่าเชื่ อถืออาจแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่ ท าให้เกิดความเสี่ ยงจากการทุจริต ซึ่ งจะต้องประเมิน

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 24019  

ค าขอยืนยนัทีไ่ม่ตอบกลบั (อ้างถึงย่อหน้าที่  12) 

ก18. ตัวอย่างของวิธกีารตรวจสอบที่ เป็นทางเลือกที่ ผู้สอบบัญชีสามารถใช้ได้ รวมถึง 

• ส าหรับยอดคงเหลือของลูกหนี้  ใช้การตรวจสอบการรับช าระหนี้ ภายหลังวันสิ้ นงวด 

เอกสารการส่งสนิค้า และการขายใกล้วันสิ้นงวด  

 
17

   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้าที่  11 
18

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  31 

19
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่  24 
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• ส าหรับยอดคงเหลือของเจ้าหนี้  ใช้การตรวจสอบการจ่ายช าระหนี้ภายหลังวันสิ้นงวด หรือ

จดหมายโต้ตอบจากบุคคลภายนอก และบันทกึต่าง ๆ เช่น ใบรับของ  

ก19. ลักษณะและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่ เป็นทางเลือก อาจได้รับผลกระทบจากบัญชีและ 

สิ่ งที่ ผู้บริหารให้การรับรองที่ เป็นข้อสงสัย ค ายืนยันที่ ไม่ตอบกลับอาจแสดงถึงความเสี่ ยงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ไม่เคยพบมาก่อน ซึ่ งในสถานการณ์

ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจต้องปรับเปลี่ ยนผลการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไว้ และ

เปล่ียนแปลงวิธกีารตรวจสอบที่ ได้วางแผนไว้ ตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 

(ปรับปรุง)20 ตัวอย่างเช่น ค ายืนยันที่ ตอบกลับมามีจ านวนน้อยกว่าที่ คาดไว้หรือมีจ านวนสูงเกิน

กว่าที่ คาดไว้ อาจแสดงถึงปัจจัยที่ อาจท าให้เกิดความเสี่ ยงจากการทุจริต ซึ่ งจะต้องมีการประเมิน

ตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 24021 

ถา้การตอบกลับของค าขอยืนยันแบบตอบกลับทุกกรณี มีความจ าเป็นต่อการไดม้าซึง่หลักฐาน  

การสอบบญัชีทีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอ (อ้างถึงย่อหน้าที่  13) 

ก20. ในบางสถานการณ์ ผู้สอบบัญชีอาจระบุได้ถึงความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ ซึ่ งการตอบกลับของ

ค ายืนยันแบบตอบทุกกรณี จ าเป็นที่ จะท าให้ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม 

อย่างเพียงพอ สถานการณ์ดังกล่าวอาจรวมถึง 

• ข้อมูลที่ สอดคล้องกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ เป็นข้อมูลที่ อยู่ภายนอกกิจการ

เท่านั้น 

• ปัจจัยของความเสี่ ยงจากการทุจริต เช่น ความเสี่ ยงที่ ผู้บริหารเข้าแทรกแซงการควบคุม 

หรือความเสี่ ยงของข้อตกลงลับที่ มีพนักงานและ/หรือผู้บริหารเกี่ ยวข้อง ซึ่ งท าให้ 

ผู้สอบบัญชีไม่เชื่ อถือในหลักฐานที่ ได้รับจากกจิการ 

ผลต่าง (อ้างถึงย่อหน้าที่  14) 

ก21. ผลต่างจากการตอบกลับของค าขอยืนยัน อาจท าให้เห็นถึงการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

หรือโอกาสที่ จะเกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในงบการเงิน เมื่ อผู้สอบบัญชีพบข้อมูล

ดังกล่าว ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ผู้สอบบัญชีจะต้องประเมินว่าข้อมูลนั้นบ่งชี้

ถึงการทุจริตหรือไม่22 ผลต่างนั้นอาจแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของค าตอบกลับจากผู้ ให้

ค ายืนยันที่ คล้ายกันหรือส าหรับบัญชีที่ คล้ายกัน ผลต่างอาจแสดงถึงความบกพร่องของ

การควบคุมภายในของกจิการที่ เกี่ ยวกบัการจัดท ารายงานทางการเงินอกีด้วย 

 
20

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  31 
21

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่  24 
22

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ย่อหน้าที่  35 
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ก22. ผลต่างบางประเภทไม่ได้แสดงถึงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่า

ผลต่างในการตอบกลับค าขอยืนยันนั้นอาจเกิดจากเวลาที่ แตกต่างกัน การวัดมูลค่า หรือ

ข้อผิดพลาดที่ เกดิขึ้นในขั้นตอนการขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก 

การขอค ายืนยนัแบบตอบเมือ่ทกัทว้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่  15)  

ก23. การไม่ได้รับตอบกลับค ายืนยันแบบตอบเมื่ อทกัท้วง ไม่ได้แสดงว่ามีผู้ได้รับค าขอยืนยันแล้ว 

หรือมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในค ายืนยันแล้ว ดังนั้น การไม่ได้รับตอบกลับ

ค ายืนยันแบบตอบเมื่ อทกัท้วงจึงให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ น่าเชื่ อถือน้อยกว่าการยืนยันแบบ

ตอบทุกกรณี ผู้ให้ค ายืนยันส าหรับค ายืนยันแบบตอบเมื่ อทกัท้วง มักจะตอบทกัท้วงเมื่ อข้อมูล

ที่ ไม่ตรงกันในค ายืนยันนั้นไม่เป็นผลดีต่อตนเอง และมักจะไม่ตอบในกรณีที่ ข้อมูลนั้นเป็น

ผลดีต่อตนเอง ตัวอย่างเช่น เจ้าของเงินฝากบัญชีธนาคารอาจไม่ตอบค ายืนยัน ถ้าเชื่ อว่า   

ยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารของตนต ่ากว่าจ านวนเงินในค าขอยืนยัน แต่จะตอบ  

เมื่ อเชื่ อว่ายอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารของตนสูงกว่าจ านวนเงินในค าขอยืนยัน 

ดังนั้น การส่งค าขอยืนยันแบบตอบเมื่ อทักท้วงไปยังเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคาร อาจให้

ประโยชน์กรณีที่ พิจารณาแล้วเห็นว่า ยอดคงเหลือของธนาคารอาจต ่าไป แต่จะไม่มี

ประสิทธิผลถ้าผู้สอบบัญชีต้องการหาหลักฐานการสอบบัญชีส าหรับการแสดงยอดคงเหลือที่

สงูเกนิไป 

การประเมินหลกัฐานที่ไดร้บั (อ้างถึงย่อหน้าที่  16) 

ก24. เมื่ อมีการประเมินผลการส่งค ายืนยันยอดไปยังบุคคลภายนอก ผู้ สอบบัญชีอาจแยกผล 

การประเมินเป็นดังนี้  

(ก) ค าตอบกลับจากผู้ให้ค ายืนยัน ซึ่ งตอบกลับว่าข้อมูลในค าขอยืนยันถูกต้อง หรือให้ข้อมูล

ตามค าขอยืนยันโดยไม่มีข้อยกเว้น 

(ข) ค าขอยืนยันที่ ไม่น่าเชื่ อถือ 

(ค) ค าขอยืนยันที่ ไม่ตอบกลับ หรือ 

(ง) ค าตอบกลับที่ มีผลต่าง 

ก25. การประเมินของผู้สอบบัญชี เมื่ อพิจารณาควบคู่กับวิธีการตรวจสอบอื่ นที่ ผู้สอบบัญชีใช้    

อาจช่วยผู้สอบบัญชีในการสรุปว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอแล้ว

หรือไม่ หรือจ าเป็นที่ ต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีอื่ นเพิ่ มเติมหรือไม่ ตามที่ ก าหนดใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 33023 
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  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  26-27 


