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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 530 

การเลือกตวัอย่างในการสอบบญัชี 

(ถือปฏบัิติกบัการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เริ่ มในหรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555) 

สารบญั 

 
 

ย่อหนา้ที่ 

ค าน า   

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  1-2 

วันถือปฏบิัติ 3 

วตัถุประสงค ์ 4 

ค าจ ากดัความ 5 

ขอ้ก าหนด  

การก าหนดตัวอย่าง ขนาดและการเลือกรายการเพื่ อทดสอบ 6-8 

การปฏบิัติตามวิธกีารตรวจสอบ 9-11 

ลักษณะและสาเหตุของการเบี่ ยงเบนและการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 12-13 

การประมาณการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง 14 

การประเมินผลการเลือกตัวอย่าง 15 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอื่น  

ค าจ ากดัความ ก1-ก3 

การก าหนดตัวอย่าง ขนาดและการเลือกรายการเพื่ อทดสอบ ก4-ก13 

การปฏบิัติตามวิธกีารตรวจสอบ   ก14-ก16 

ลักษณะและสาเหตุของการเบี่ ยงเบนและการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ก17 

การประมาณการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ก18-ก20 

การประเมินผลการเลือกตัวอย่าง ก21-ก23 

ภาคผนวก 1 การจัดกลุ่มประชากรและการเลอืกตัวอย่างโดยถ่วงน า้หนักตามมูลค่า 

ภาคผนวก 2 ตัวอย่างของปัจจัยที่ มีอทิธพิลต่อขนาดตัวอย่างส าหรับการทดสอบการควบคุม 

ภาคผนวก 3 ตัวอย่างของปัจจัยที่ มีอิทธพิลต่อขนาดตัวอย่างส าหรับการทดสอบ 

 รายละเอยีดของรายการและยอดคงเหลือ 

ภาคผนวก 4 วิธกีารเลือกตวัอย่าง 
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 “การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี” ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ใช้ส าหรับการเลือกตัวอย่างในการปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบของ

ผู้สอบบัญชี ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการเลือกตัวอย่างทางสถิติและไม่ใช่ทางสถิติของผู้สอบบัญชี ในการ

ออกแบบและเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การทดสอบการควบคุมและการทดสอบรายละเอียด

ของรายการและยอดคงเหลือ และการประเมินผลจากตัวอย่าง 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ สัมพันธ์กับมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5001 ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการออกแบบและปฏิบัติตามวิธกีารตรวจสอบ เพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอที่ จะท าให้ผู้สอบบัญชีสามารถได้ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล

ในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ให้แนวทางแก่ผู้สอบ

บัญชีเกี่ ยวกับวิธีต่าง ๆ ที่ มีในการเลือกรายการเพื่ อทดสอบ ซึ่ งการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี

ตามมาตรฐานฉบับนี้ เป็นหนึ่ งในแนวทางนั้น 

วนัถือปฏิบติั 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิม 

ในหรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถุประสงค ์

4. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีในการใช้การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีคือ เพื่ อให้ได้เกณฑ์ที่

สมเหตุสมผลที่ จะสรุปผลเกี่ ยวกบัประชากรทั้งหมดที่ ผู้สอบบัญชีสุ่มเลือกตัวอย่าง 

ค าจ ากดัความ 

5. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้ 

(ก) การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี (การเลือกตัวอย่าง) หมายถึงการใช้วิธีการตรวจสอบ 

ที่ น้อยกว่าร้อยละร้อยของประชากรทั้งหมดของรายการที่ ตรวจสอบโดยทุกหน่วยตัวอย่าง 

มีโอกาสที่ จะถูกเลือก เพื่ อให้ผู้ สอบบัญชีได้ เกณฑ์ที่ สมเหตุสมผลที่ จะสรุปผลเกี่ ยวกับ

ประชากรทั้งหมด 

(ข) ประชากร หมายถึง กลุ่มข้อมูลทั้งหมดที่ น ามาใช้ในการเลือกตัวอย่าง ซึ่ งผู้สอบบัญชีต้องการ

ได้ข้อสรุปเกี่ ยวกบัประชากรนั้น  

(ค) ความเสี่ ยงจากการเลือกตัวอย่าง คือความเสี่ ยงที่ ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีจากผลการตรวจสอบ

ตัวอย่างอาจแตกต่างจากข้อสรุปหากได้ตรวจสอบประชากรทั้งหมดโดยใช้วิธีการตรวจสอบ

อย่างเดียวกนั ความเสี่ ยงจากการเลือกตัวอย่างน าไปสู่ข้อสรุปที่ ผิดพลาด 2 ประเภท ดังนี้  

 

 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” 
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(1) กรณีการทดสอบการควบคุม สรุปว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิผลสูงกว่าที่ เป็นจริง 

หรือกรณีการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ สรุปว่า ไม่มีการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ทั้งที่ ตามความเป็นจริงแล้วมีการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  ซึ่ งส่วนใหญ่แล้วผู้ สอบบัญชีจะให้ 

ความสนใจเบื้ องต้นต่อการสรุปอย่างผิดพลาดในลักษณะนี้  เนื่ องจากมีผลกระทบต่อ

ความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบและอาจน าไปสู่การแสดงความเห็นต่องบการเงิน

อย่างไม่เหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

(2) กรณีการทดสอบการควบคุม สรุปว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิผลต ่ากว่าที่ เป็นจริง 

หรือกรณีการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ สรุปว่ามีการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ทั้งที่ ตามความเป็นจริงแล้วไม่มีการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อสรุปที่ ผิดพลาดประเภทนี้ มีผลกระทบ

ต่อประสิทธิภาพของการตรวจสอบ เนื่ องจากท าให้ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบเพิ่ มมาก

ขึ้นเพื่ อยืนยันว่าข้อสรุปที่ ได้ในเบื้องต้นนั้นไม่ถูกต้อง 

(ง) ความเสี่ ยงที่ ไม่เกี่ ยวข้องกบัการเลือกตัวอย่าง คือ ความเสี่ ยงที่ ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปที่ ผิดพลาด

เนื่ องมาจากเหตุผล ซึ่ งไม่เกี่ ยวข้องกบัความเสี่ ยงจากการเลือกตัวอย่าง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1) 

(จ) การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงเฉพาะกรณี คือ การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงหรือ 

การเบี่ ยงเบนซึ่ งไม่ใช่ตัวแทนของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงหรือการเบี่ ยงเบน 

ในประชากรอย่างเหน็ได้ชัด 

(ฉ) หน่วยตัวอย่าง คือ รายการแต่ละรายการที่ ประกอบขึ้นเป็นประชากร (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก2) 

(ช) การเลือกตัวอย่างทางสถิติ หมายถึง วิธกีารเลือกตัวอย่างที่ มีลักษณะดังนี้  

(1) เลอืกแบบสุ่มตัวอย่าง  

(2) การใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นในการประเมินผลตัวอย่าง รวมทั้งวัดค่าความเสี่ ยงจาก 

การเลือกตัวอย่าง 

วิธีการเลือกตัวอย่างที่ ไม่มีลักษณะตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้นถือเป็นการเลือกตัวอย่างที่

ไม่ใช่ทางสถิติ 

(ซ) การจัดกลุ่มประชากร เป็นกระบวนการจัดแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย โดยแต่ละกลุ่มย่อย

ประกอบด้วยหน่วยตัวอย่าง ซึ่ งมีลักษณะคล้ายกนั (ส่วนใหญ่เป็นหน่วยที่ เป็นตัวเงิน) 

(ฌ) การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ยอมรับได้ คือ เป็นจ านวนเงินที่ ก าหนดโดยผู้สอบบัญชี 

เพื่ อให้ผู้สอบบัญชีสามารถได้รับความเชื่ อมั่นในระดับที่ เหมาะสม โดยจ านวนเงินที่ ก าหนด

โดยผู้สอบบัญชีนั้นจะต้องไม่เกินกว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้ นจริงใน

ประชากร (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก3) 

(ญ) อตัราการเบี่ ยงเบนที่ ยอมรับได้ คืออัตราการเบี่ ยงเบนจากวิธีการควบคุมภายในที่ ก าหนดโดย

ผู้สอบบัญชี เพื่ อให้ผู้สอบบัญชีสามารถได้รับความเชื่ อมั่นในระดับที่ เหมาะสม โดยอัตรา 

การเบี่ ยงเบนจริงในประชากรจะต้องไม่เกนิกว่าอัตราการเบี่ ยงเบนนี้  
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ขอ้ก าหนด 

การก าหนดตวัอย่าง ขนาดและการเลือกรายการเพือ่ทดสอบ 

6. ในการก าหนดตัวอย่างในการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของวิธีการตรวจสอบ

และลักษณะของประชากรที่ จะน ามาเลือกตัวอย่าง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก4-ก9) 

7. ผู้สอบบัญชีต้องก าหนดขนาดตัวอย่างให้เพียงพอเพื่ อลดความเสี่ ยงจากการเลือกตัวอย่างให้อยู่ใน

ระดับที่ ต า่พอที่ จะยอมรับได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก10-ก11) 

8. ผู้สอบบัญชีต้องเลือกตัวอย่าง โดยวิธทีี่ ท าให้ทุกหน่วยตัวอย่างในประชากรมีโอกาสถูกเลือก (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก12-ก13) 

การปฏิบติัตามวิธีการตรวจสอบ 

9. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามวิธีตรวจสอบที่ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบส าหรับแต่ละ

รายการที่ เลือก 

10. ถ้าวิธีการตรวจสอบไม่สามารถใช้กับรายการที่ เลือกได้ ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธีการตรวจสอบนั้นกับ

รายการที่ เลือกขึ้นมาแทน (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก14)  

11. ถ้าผู้สอบบัญชีไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบที่ ออกแบบไว้ หรือใช้วิธีการตรวจสอบอื่ นที่ เหมาะสม

ในการตรวจสอบรายการที่ เลือกได้ ผู้สอบบัญชีต้องถือว่ารายการดังกล่าวเป็นการเบี่ ยงเบนจาก 

การควบคุมที่ ก าหนดส าหรับกรณีของการทดสอบการควบคุม หรือเป็นการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงส าหรับกรณีการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ (อ้างถึงย่อหน้าที่   

ก15-ก16)  

ลกัษณะและสาเหตุของการเบีย่งเบนและการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริง 

12. ผู้สอบบัญชีต้องสืบสวนลักษณะและสาเหตุของการเบี่ ยงเบนและการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

ที่ พบ และประเมินผลกระทบที่ อาจเป็นไปได้ต่อวัตถุประสงค์ของวิธีการตรวจสอบและเร่ืองอื่ น ๆ  

ที่ ตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก17)  

13. ในบางสถานการณ์ที่ มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก เมื่ อผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงหรือการเบี่ ยงเบนที่ พบในตัวอย่างเป็นการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงเฉพาะกรณี 

ผู้สอบบัญชีต้องแน่ใจเป็นอย่างมากว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงหรือการเบี่ ยงเบนดังกล่าว

ไม่ใช่ตัวแทนของประชากร ผู้สอบบัญชีอาจได้รับความแน่ใจได้โดยการตรวจสอบเพิ่ มเติมเพื่ อให้

ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงหรือ

การเบี่ ยงเบนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อส่วนที่ เหลือของประชากร  

การประมาณการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริง 

14. ในการตรวจสอบรายละเอียด ผู้สอบบัญชีต้องประมาณการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ พบใน

ตัวอย่างของประชากร (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก18-ก20) 
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การประเมินผลการเลือกตวัอย่าง 

15. ผู้สอบบัญชีต้องประเมิน 

(ก) ผลของตัวอย่าง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก21-ก22) 

(ข) การใช้การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี ได้ให้หลักเกณฑ์ที่ สมเหตุสมผลในการสรุปเกี่ ยวกับ

ประชากรที่ ถูกตรวจสอบหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก23) 

 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ค าจ ากดัความ 

ความเสีย่งทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการเลือกตวัอย่าง (อ้างถึงย่อหน้าที่  5(ง)) 

ก1. ตัวอย่างของความเสี่ ยงที่ ไม่ เกี่ ยวข้องกับการเลือกตัวอย่าง รวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบที่  

ไม่เหมาะสม หรือการตีความหลักฐานการสอบบัญชีผิดพลาด และความล้มเหลวในการรับรู้ ว่ามี 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงหรือการเบี่ ยงเบน 

หน่วยตวัอย่าง (อ้างถึงย่อหน้าที่  5(ฉ)) 

ก2. หน่วยตัวอย่างอาจหมายถึงรายการที่ เป็นหน่วยที่ มีตัวตน (ตัวอย่างเช่น รายการเชค็ในใบน าฝากเงิน 

รายการเครดิตในใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร ใบก ากับสินค้า หรือยอดคงเหลือของลูกหนี้ ) หรือ

เป็นหน่วยที่ เป็นตัวเงิน  

การแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงทีย่อมรบัได ้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  5(ฌ)) 

ก3. ในการก าหนดตัวอย่าง ผู้ สอบบัญชีควรก าหนดจ านวนของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง 

ที่ ยอมรับได้เพื่ อจัดการความเสี่ ยงที่ ผลรวมของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการที่  

ไม่มีสาระส าคัญอาจท าให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญได้ และ

ก าหนดส่วนเกินส าหรับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ อาจมีแต่ตรวจไม่พบการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ยอมรับได้ เป็นการใช้ความมีสาระส าคัญในการปฏบิัติงานกับวิธกีารเลือกตัวอย่าง

เฉพาะกรณี ตามที่ กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3202 การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่

ยอมรับได้ อาจเป็นจ านวนเดียวกนัหรือจ านวนที่ ต า่กว่าความมีสาระส าคัญในการปฏบิัติงาน 

การก าหนดตวัอย่าง ขนาดและการเลอืกรายการเพือ่ทดสอบ 

การก าหนดตัวอย่าง (อ้างถึงย่อหน้าที่  6) 

ก4. การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีสามารถท าให้ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชี เพื่ อ

ประเมินลักษณะบางประการของรายการที่ เลือกเพื่ อที่ จะสรุปหรือช่วยในการสรุปเกี่ ยวกับประชากร 

ที่ ใช้ในการเลือกตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีสามารถท าได้ทั้งการเลือกตัวอย่าง 

ทางสถิติและไม่ใช่ทางสถิติ 

 
2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระส าคัญในการวางแผนและการปฏบิัติงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  9 
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ก5. ในการก าหนดตัวอย่างในการสอบบัญชี ข้อพิจารณาของผู้สอบบัญชีจะรวมถึงวัตถุประสงค์เฉพาะ

ของการตรวจสอบที่ ต้องการจะบรรลุและวิธีการตรวจสอบหลายวิธร่ีวมกัน ซึ่ งเป็นวิธีที่ ดีที่ สดุที่ จะท า

ให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น การพิจารณาลักษณะของหลักฐานการสอบบัญชีที่ พบ และการเบี่ ยงเบนที่

อาจเป็นได้หรือสภาพของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงหรือลักษณะอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับหลักฐาน

การสอบบัญชีนั้น จะช่วยผู้สอบบัญชีในการก าหนดถึงเหตุที่ ท าให้เกิดการเบี่ ยงเบนหรือการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงและประชากรที่ จะใช้สุ่มตัวอย่างในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 500 ย่อหน้าที่  9 เมื่ อมีการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี ผู้ สอบบัญชีจะต้องใช้วิธีการ

ตรวจสอบเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานว่าประชากรที่ ใช้ในการเลือกตัวอย่างนั้นมคีวามครบถ้วน 

ก6. การพิจารณาวัตถุประสงค์ของวิธกีารตรวจสอบตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  6 รวมถึงการท าความเข้าใจ

อย่างชัดเจนเกี่ ยวกับเหตุที่ ท าให้เกิดความเบี่ ยงเบนหรือการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ทั้งนี้  

เพื่ อให้เง่ือนไขทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของวิธีการตรวจสอบเท่านั้นที่ ได้น ามาใช้ใน 

การประเมินความเบี่ ยงเบนหรือการประมาณการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ตัวอย่างเช่น ในการ

ใช้วิธีการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือเกี่ ยวกับความมีอยู่จริงของลูกหนี้ การค้า 

เช่น การขอค ายืนยันยอด กรณีที่ ลูกหนี้ ได้ช าระหนี้ แล้วก่อนวันที่ ที่ ขอค ายืนยัน แต่กิจการได้รับเงิน

หลังจากวันนั้นไม่นาน จะไม่ถือว่าเป็นการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง เช่นเดียวกันกับการผ่าน

รายการบัญชีผิดระหว่างบัญชีลูกหนี้  จะไม่มีผลกระทบต่อยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ทั้งหมด ดังนั้น 

จึงไม่เหมาะสมที่ จะพิจารณารายการเช่นนี้ เป็นการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในการประเมินผล

ของวิธีการตรวจสอบนั้น แม้ว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงนั้นอาจมีผลกระทบที่ ส าคัญต่อ 

การตรวจสอบในด้านอื่ นก็ตาม เช่น การประเมินความเสี่ ยงของการทุจริตหรือความเพียงพอของ 

ค่าเผื่ อหนี้สงสยัจะสญู 

ก7. ในการพิจารณาลักษณะของประชากรส าหรับการทดสอบการควบคุมนั้น ผู้สอบบัญชีจะประเมิน

อัตราความเบี่ ยงเบนที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากความเข้าใจของผู้สอบบัญชีต่อการควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง 

หรือจากการตรวจสอบรายการที่ เลือกมาจ านวนน้อยจากประชากรทั้งหมด การประเมินนี้ ท าเพื่ อ

ก าหนดตัวอย่างในการสอบบัญชีและเพื่ อก าหนดขนาดตัวอย่าง ตัวอย่างเช่น ถ้าอตัราความเบี่ ยงเบน

ที่ คาดไว้อยู่ในระดับสูงเกินกว่าที่ จะยอมรับได้ โดยปกติ ผู้สอบบัญชีมักตัดสินใจที่ จะไม่ทดสอบ 

การควบคุม ในท านองเดียวกันส าหรับการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ ผู้สอบ

บัญชีจะประเมินการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ คาดว่าจะพบในประชากรเช่นกัน ถ้าการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ คาดไว้อยู่ในระดับสูง การตรวจสอบร้อยละ 100 หรือการใช้ขนาดของ

ตัวอย่างจ านวนมากอาจเป็นการเหมาะสมเมื่ อทดสอบรายละเอยีดของรายการและยอดคงเหลือ 

ก8. ในการพิจารณาลักษณะต่าง ๆ ของประชากรที่ จะใช้ในการเลือกตัวอย่าง ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่า

การจัดกลุ่มประชากรหรือการเลือกตัวอย่างโดยถ่วงน ้าหนักตามมูลค่ามีความเหมาะสม โดยใน

ภาคผนวก 1 ได้อธิบายเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับการจัดกลุ่มประชากรหรือการเลือกตัวอย่างโดยถ่วงน า้หนัก

ตามมูลค่า 
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ก9. การตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการเลือกตัวอย่างทางสถิติหรือวิธีการเลือกตัวอย่างที่ ไม่ใช่ทางสถิตินั้นเป็น

เร่ืองส าคัญส าหรับการใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี อย่างไรกต็าม ขนาดของตัวอย่างไม่อาจใช้เป็น

เกณฑท์ี่ สมเหตุสมผลในการแบ่งแยกระหว่างวิธีทางสถิติและวิธทีี่ ไม่ใช่ทางสถิติ 

ขนาดตวัอย่าง (อ้างถึงย่อหน้าที่  7) 

ก10. ระดับของความเสี่ ยงจากการเลือกตัวอย่างที่ ผู้สอบบัญชียอมรับได้ มผีลกระทบต่อขนาดของตัวอย่าง

ที่ ต้องการ ระดับความเสี่ ยงที่ ผู้สอบบัญชียอมรับได้ย่ิงต า่เท่าใด ขนาดตัวอย่างกจ็ะใหญ่ขึ้นเท่านั้น  

ก11. ขนาดตัวอย่างสามารถก าหนดโดยใช้สูตรทางสถิติ หรือโดยการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

ภาคผนวก 2 และ 3 แสดงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ มีอทิธพิลต่อการก าหนดขนาดตัวอย่างในสถานการณ์ที่

คล้ายกัน ผลกระทบที่ มีต่อขนาดตัวอย่างของปัจจัยต่าง ๆ ที่ ระบุอยู่ในภาคผนวก 2 และ 3 จะ

คล้ายกนัไม่ว่าจะเลือกใช้วิธกีารเลือกตัวอย่างทางสถิติหรือที่ ไม่ใช่ทางสถิติ 

การเลือกรายการเพือ่ทดสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  8) 

ก12. ในวิธีการเลือกตัวอย่างทางสถิตินั้ น เป็นวิธีการเลือกที่ ทุกหน่วยตัวอย่างมีโอกาสถูกเลือก  

ส่วนการเลือกตัวอย่างที่ ไม่ใช่ทางสถิติ  เป็นการใช้ดุลยพินิจในการเลือกตัวอย่าง เนื่ องจาก

วัตถุประสงค์ในการเลือกตัวอย่างคือเพื่ อให้ผู้สอบบัญชีได้หลักเกณฑ์ที่ สมเหตุสมผลในการสรุป

เกี่ ยวกับประชากรทั้งหมดจากตัวอย่างที่ เลือกตรวจสอบ ดังนั้น จึงเป็นเร่ืองส าคัญที่ ผู้สอบบัญชี

จะต้องเลือกให้ได้ตัวอย่างที่ มีลักษณะเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่ อหลีกเล่ียง 

ความล าเอยีงในการเลอืกตัวอย่าง 

ก13. วิธีการหลักในการเลือกตัวอย่างคือ การเลือกแบบสุ่มตัวอย่าง การเลือกแบบมีระบบ และการเลือก

แบบไม่มีระบบ ซึ่ งแต่ละวิธไีด้กล่าวถึงไว้ในภาคผนวก 4 

การปฏิบติัตามวิธีการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  10-11) 

ก14. ตัวอย่างกรณีที่ จ าเป็นต้องเลือกรายการอื่ นตรวจสอบแทน เช่น รายการที่ เลือกเพื่ อตรวจสอบ

หลักฐานการอนุมัติจ่าย เกิดเป็นรายการเช็คที่ ถูกยกเลิก ถ้าผู้ สอบบัญชีพอใจว่าเช็คดังกล่าว 

มีการยกเลิกอย่างเหมาะสม ซึ่ งไม่ถือว่าเป็นความเบี่ ยงเบน กค็วรเลือกรายการอื่ นที่ เหมาะสมมา 

ตรวจสอบแทน 

ก15. ตัวอย่างกรณีที่ ผู้สอบบัญชีไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบที่ ออกแบบไว้กับตัวอย่างที่ เลือกได้ เช่น 

เมื่ อเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกบัตัวอย่างที่ เลือกมาตรวจสอบสญูหาย 

ก16. ตัวอย่างของการใช้วิธตีรวจสอบอื่ นที่ เหมาะสม อาจเป็นการตรวจสอบการรับช าระหนี้หลังวันสิ้นงวด

ร่วมกับหลักฐานเบื้องต้นและรายการที่ ต้องการช าระนั้นเมื่ อไม่ได้รับค าตอบค ายืนยันยอดในกรณีที่

ใช้วิธตีอบกลับทุกกรณี 
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ลกัษณะและสาเหตุของการเบีย่งเบนและการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง (อ้างถึงย่อหน้าที่  12) 

ก17. ในการวิเคราะห์การเบี่ ยงเบนและการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ตรวจพบ ผู้สอบบัญชีอาจ

สังเกตว่าหลาย ๆ รายการมีลักษณะที่ คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น เป็นรายการประเภทเดียวกัน 

เกิดขึ้ นในสถานที่ ประกอบการเดียวกัน เกิดขึ้นกับสายผลิตภัณฑ์เดียวกัน หรือเกิดขึ้นในช่วงเวลา

เดียวกัน ในสถานการณ์เช่นนี้  ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจระบุทุกรายการในประชากรที่ มีลักษณะ

คล้ายคลึงกันดังกล่าว แล้วขยายวิธีการตรวจสอบส าหรับรายการเหล่านั้น นอกจากนี้  การเบี่ ยงเบน

และการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยเจตนาและอาจบ่งชี้ถึงโอกาสที่ จะเกิด

การทุจริต 

การประมาณการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริง (อ้างถึงย่อหน้าที่  14) 

ก18. ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องประมาณการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงของประชากร เพื่ อให้เห็น

ภาพรวมของขนาดของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง แต่การประมาณนี้ อาจไม่เพียงพอที่ จะ

ก าหนดเป็นจ านวนเงินที่ ใช้บันทกึบัญชีได้ 

ก19. ถ้าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ เกิดขึ้นเป็นการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ เกิดเฉพาะ

กรณี อาจไม่น าไปรวมกับการประมาณการการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของประชากร อย่างไร

กต็าม ผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าวถ้าไม่ได้รับการแก้ไข จ าเป็นต้อง

น าไปพิจารณาร่วมกบัการประมาณการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ไม่ใช่การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงเฉพาะกรณีด้วย 

ก20. ส าหรับการทดสอบการควบคุม การประมาณความเบี่ ยงเบนไม่มีความจ าเป็น เนื่ องจากอัตรา 

ความเบี่ ยงเบนของตัวอย่าง เป็นอัตราการเบี่ ยงเบนที่ ประมาณไว้ส าหรับประชากรทั้งหมดอยู่แล้ว 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3303 ก าหนดแนวทางปฏิบัติกรณีที่ ผู้สอบบัญชีพบการเบี่ ยงเบนจาก

การควบคุมที่ ผู้สอบบัญชีตั้งใจจะเชื่ อถือ 

การประเมินผลการเลือกตวัอย่าง (อ้างถึงย่อหน้าที่  15) 

ก21. กรณีของการทดสอบการควบคุม อัตราความเบี่ ยงเบนของตัวอย่างที่ สูงเกินกว่าที่ คาดการณ์ไว้  

อาจน าไปสู่การเพิ่ มขึ้นของความเสี่ ยงที่ จะเกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

เว้นแต่จะได้รับหลักฐานเพิ่ มเติม ซึ่ งสนับสนุนการประเมินความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้แต่แรก ในกรณี

ของการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ หากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงใน

ตัวอย่างมีจ านวนเงินที่ สูงเกินกว่าที่ คาดการณ์ไว้ อาจท าให้ผู้สอบบัญชีเชื่ อว่าประเภทของรายการ

บัญชีหรือยอดคงเหลือของบัญชีแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ เว้นแต่ผู้สอบ

บัญชีจะได้รับหลักฐานเพิ่ มเติมว่าไม่มกีารแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญคงอยู่ 

ก22. ในการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงที่

ประมาณไว้รวมกับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงเฉพาะกรณี (ถ้ามี) เป็นการประมาณที่ ดีที่ สุด

 
3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฎิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้” ย่อหน้าที่  17 
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ของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงของประชากร ถ้าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงที่ ประมาณไว้รวมกับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงเฉพาะกรณี (ถ้ามี) มีจ านวน

มากกว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ ยอมรับได้ ตัวอย่างนั้นอาจไม่ได้ให้หลักเกณฑ์ที่

สมเหตุสมผลในการสรุปเกี่ ยวกับประชากรที่ ทดสอบ การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ประมาณไว้

รวมกับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงเฉพาะกรณีย่ิงมีจ านวนเงินใกล้เคียงกับการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ ผู้ สอบบัญชียอมรับได้เท่าใด ก็ย่ิงมีความเป็นไปได้ที่ การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ เกิดขึ้นจริงในประชากรทั้งหมดจะมากกว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ยอมรับได้ 

เช่นเดียวกัน ถ้าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ประมาณไว้มีจ านวนสูงกว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงที่ คาดไว้ที่ ผู้สอบบัญชีใช้ในการก าหนดขนาดของตัวอย่าง ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่ามี 

ความเสี่ ยงของการเลือกตัวอย่างที่ ไม่อาจยอมรับได้ที่ การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ เกิดขึ้นจริง 

ในประชากรทั้งหมดสูงเกินกว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ยอมรับได้ การพิจารณาถึงผล 

การตรวจสอบโดยวิธีอื่ น ช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถประเมินความเสี่ ยงที่ การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ เกิดขึ้นจริงในประชากรจะสูงเกินกว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ยอมรับได้ และ

ความเสี่ ยงนี้อาจลดลงถ้าผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเพิ่ มเติม 

ก23. ถ้าผู้สอบบัญชีสรุปว่าตัวอย่างที่ เลือกมาทดสอบไม่ได้ให้หลักเกณฑ์ที่ สมเหตุสมผลในการสรุป

เกี่ ยวกบัประชากรที่ ทดสอบ ผู้สอบบัญชีอาจ 

• ขอร้องให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบเกี่ ยวกับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ผู้สอบบัญชีพบ 

และความเป็นไปได้ที่ อาจมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอื่ นอีก และขอให้แก้ไขปรับปรุง

รายการตามความจ าเป็น หรือ 

• ปรับเปล่ียนลักษณะวิธีการตรวจสอบ ระยะเวลา และขอบเขตที่ จะตรวจสอบต่อไปเพื่ อให้ได้

ความเชื่ อมั่นที่ ต้องการ ตัวอย่างเช่น ในกรณีของการทดสอบการควบคุม ผู้สอบบัญชีอาจเพิ่ ม

ขนาดของตัวอย่าง ทดสอบการควบคุมอื่ นที่ ใช้ทดแทนกัน หรือเปล่ียนแปลงวิธีการตรวจสอบ

เนื้อหาสาระที่ เกี่ ยวข้อง  
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ภาคผนวก 1 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก8) 

การจัดกลุ่มประชากรและการเลือกตวัอย่างโดยถ่วงน ้าหนกัตามมูลค่า 

ในการพิจารณาลักษณะเฉพาะของประชากรที่ จะใช้ในการเลือกตัวอย่าง ผู้สอบบัญชีอาจก าหนดว่าการจัด

กลุ่มประชากรหรือการเลือกตัวอย่างโดยถ่วงน า้หนักตามมูลค่ามีความเหมาะสมกว่ากนั โดยในภาคผนวกนี้

เป็นแนวทางแก่ผู้สอบบัญชีในการใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบการจัดกลุ่มประชากรและการเลือก

ตัวอย่างโดยถ่วงน า้หนักตามมูลค่า  

การจัดกลุ่มประชากร  

1. การตรวจสอบอาจมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นหากผู้ สอบบัญชีจัดกลุ่มประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยที่ แต่ละ

กลุ่มมีลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์ของการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยคือเพื่ อลดความแตกต่าง

ของรายการในแต่ละกลุ่มย่อย ซึ่ งจะท าให้สามารถลดขนาดของตัวอย่าง โดยไม่เพิ่ มความเสี่ ยงจาก

การเลือกตัวอย่าง 

2. ในการตรวจสอบรายละเอียด ประชากรมักจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามมูลค่าที่ เป็นตัวเงิน ซึ่ งจะท า

ให้ผู้สอบบัญชีสามารถเน้นการตรวจสอบไปยังรายการที่ มีมูลค่าสงู ซึ่ งรายการเหล่านี้อาจมีการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ เป็นไปได้มากที่ สุดในเร่ืองการแสดงจ านวนเงินสูงเกินไป ในท านอง

เดียวกัน ประชากรอาจถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามลักษณะที่ บ่งชี้ ว่ามีความเสี่ ยงของการเกิดการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ตัวอย่างเช่น ในการทดสอบค่าเผื่ อหนี้ สงสัยจะสูญ

เพื่ อประเมินมูลค่าของลูกหนี้การค้า อาจแบ่งกลุ่มย่อยตามอายุหนี้คงค้าง 

3. ผลของการใช้วิธีการตรวจสอบตัวอย่างจากกลุ่มย่อยกลุ่มหนึ่ ง สามารถน าไปใช้คาดการณ์เกี่ ยวกับ 

รายการทั้งหมดที่ อยู่ในกลุ่มย่อยนั้นเท่านั้น ในการหาข้อสรุปเกี่ ยวกับรายการทั้งหมดในประชากร 

ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องพิจารณาความเสี่ ยงที่ อาจเกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญของกลุ่มย่อยต่าง ๆ ในกลุ่มประชากรนั้น ตัวอย่างเช่น ร้อยละ 20 ของจ านวนรายการใน

ประชากรอาจมีมูลค่ารวมกันเท่ากับร้อยละ 90 ของมูลค่ายอดคงเหลือในบัญชีหนึ่ ง ผู้สอบบัญชีอาจ

ตัดสินใจที่ จะเลือกตรวจสอบตัวอย่างจากรายการดังกล่าว โดยประเมินผลการทดสอบเกี่ ยวกบัมูลค่า

ของคงเหลือในบัญชีร้อยละ 90 นั้นแยกต่างหากจากส่วนที่ เหลือร้อยละ 10 (ซึ่ งผู้สอบบัญชีอาจ

เลือกตัวอย่างเพิ่ มเติมหรือใช้วิธอีื่ นเพื่ อรวบรวมหลักฐานหรือพิจารณาว่าไม่มสีาระส าคัญ) 

4. ในกรณีที่ ประเภทรายการบัญชีหรือบัญชีใดบัญชีหนึ่ งถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย การประมาณการ

แสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงควรแยกจากกันส าหรับแต่ละกลุ่มย่อย หลังจากนั้นจึงน าการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ประมาณไว้ส าหรับแต่ละกลุ่มย่อยมารวมกัน เพื่ อพิจารณาผลกระทบที่

เป็นไปได้ของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงทั้งหมดที่ มีต่อยอดรวมของประเภทของรายการ

บัญชีหรือยอดคงเหลือของบัญชี 
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การถ่วงน ้าหนกัตามมูลค่า  

5. การตรวจสอบรายละเอียดอาจมีประสิทธิภาพถ้าก าหนดหน่วยตัวอย่างให้เป็นหน่วยตัวอย่างที่ เป็น

ตัวเงินส าหรับแต่ละหน่วย ซึ่ งประกอบขึ้ นเป็นประชากรเมื่ อได้เลือกหน่วยตัวอย่างที่ เป็นตัวเงิน

เฉพาะรายการจากประชากร ตัวอย่างเช่น ในการตรวจสอบยอดคงเหลือของลูกหนี้ แล้ว ผู้สอบบัญชี

อาจตรวจสอบรายการที่ เลือก เช่น ยอดคงเหลือของลูกหนี้ แต่ละราย ซึ่ งมีหน่วยตัวอย่างที่ เป็น

จ านวนเงินดังกล่าว ประโยชน์อย่างหนึ่ งของวิธีการก าหนดหน่วยตัวอย่างเป็นตัวเงินก็คือ 

การตรวจสอบจะเน้นไปยังรายการที่ มีมูลค่าสูง เนื่ องจากรายการดังกล่าวมีโอกาสมากที่ จะถูกเลือก

และสามารถท าให้ขนาดของตัวอย่างลดลง วิธีการนี้ อาจใช้ร่วมกับวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเป็น

ระบบ (อธบิายไว้ในภาคผนวก 4) และจะมีประสทิธภิาพมากที่ สดุเมื่ อเลือกแบบสุ่มตัวอย่าง 
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ภาคผนวก 2 

(อ้างถึงย่อหน้า ก11) 

ตวัอย่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขนาดตวัอย่างส าหรบัการทดสอบการควบคุม 

ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ ในการก าหนดขนาดตัวอย่างส าหรับการทดสอบการควบคุม  

ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้ ร่วมกัน โดยถือว่าผู้สอบบัญชีจะไม่เปล่ียนแปลงลักษณะ

วิธีการ หรือระยะเวลาที่ จะทดสอบการควบคุม หรือแนวทางการตรวจสอบเนื้ อหาสาระเพื่ อตอบสนองต่อ

ความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้ 

ปัจจัย  

 

ผลกระทบต่อ

ขนาดตวัอย่าง 

 

1. การเพิ่ มขึ้ นของขอบเขต 

การตรวจสอบซึ่ งเกี่ ยวเนื่ อง

กับการประเมินความเสี่ ยง

ของผู้สอบบัญชีโดยรวมการ

ควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้อง

ไว้ด้วย 

 

เพิ่ มข้ึน ผู้ สอบบัญชี ย่ิ งต้องการได้ความเชื่ อมั่ นจาก

ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมมากขึ้น

เท่ า ใด  ก ารป ระ เมิ น ค วาม เสี่ ย งที่ จ ะ เกิ ด 

การแสดงข้อมู ลที่ ขัด ต่อข้อเท็จจริ งอัน เป็ น

สาระส าคัญของผู้สอบบัญชีจะต้องย่ิงต ่าลงเท่านั้น 

และขนาดตั วอย่างจ าเป็ น ต้องใหญ่ ขึ้ น ด้ วย  

เมื่ อการประเมินความเสี่ ยงของผู้ สอบบัญชีที่ จะ

เกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญในระดับที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้  ได้ รวมถึ งการคาดการณ์ ต่ อ

ประสิทธิผลของการควบคุม ผู้ สอบบัญชีจ าเป็น

จะต้องทดสอบการควบคุม เช่นเดียวกันย่ิงผู้สอบ

บัญชีต้องการความเชื่ อมั่นในประสิทธิผลของ 

การปฏิบั ติ ตามการควบคุมในการประเมิ น 

ความเสี่ ยงมากเท่ าใด ก็จะต้องเพิ่ มขอบเขต 

การทดสอบการควบคุมมากขึ้ นเท่านั้น (นั่นคือ 

ขนาดของตัวอย่างจะต้องเพิ่ มขึ้นตามไปด้วย) 

2. ก าร เพิ่ ม ขึ้ น ข อ งอั ต ร า 

การเบี่ ยงเบนที่ ยอมรับได้ 

ลดลง อัตราความเบี่ ยงเบนที่ ยอมรับได้ย่ิงต ่าลงเท่าใด 

ขนาดตัวอย่างกจ็ าเป็นต้องใหญ่ขึ้นเท่านั้น 
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ปัจจัย  

 

ผลกระทบต่อ

ขนาดตวัอย่าง 

 

3. ก าร เพิ่ ม ขึ้ น ข อ งอั ต ร า 

การเบี่ ยงเบนที่ ผู้สอบบัญชี

คาดว่าจะพบในประชากรที่

ตรวจสอบ  

 

เพิ่ มข้ึน อตัราการเบี่ ยงเบนที่ ผู้สอบบัญชีคาดไว้ย่ิงสูงเท่าใด 

ขนาดตัวอย่างกจ็ าเป็นต้องใหญ่ขึ้ นเท่านั้นเพื่ อให้

ผู้สอบบัญชีสามารถประมาณระดับความเบี่ ยงเบน

ที่ เกิดขึ้ นจริงได้อย่างสมเหตุสมผล ปั จจัยที่

เกี่ ยวข้องกับการพิจารณาอัตราการเบี่ ยงเบน 

ที่ คาดว่าจะพบ รวมถึงความเข้าใจของผู้สอบบัญชี

เกี่ ยวกับธุรกิจ (โดยเฉพาะวิธีประเมินความเสี่ ยงที่

ใช้เพื่ อให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจเร่ืองการควบคุม

ภายใน) การเปล่ียนแปลงของบุคลากร หรือ 

การควบคุมภายใน ผลของการใช้วิธีการตรวจสอบ

ในงวดก่อน ๆ ตลอดจนผลของการตรวจสอบอื่ น  

โดยปกติอัตราการเบี่ ยงเบนที่ คาดว่าอยู่ในระดับสูง

ไม่ได้รับรองว่าระดับความเสี่ ยงที่ จะเกิดการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญจะ

ต า่ลง 

4. ก าร เพิ่ ม ขึ้ น ข อ งร ะดั บ 

ความเชื่ อมั่นที่ ผู้ สอบบัญชี

ต้องการที่ อตัราการเบี่ ยงเบน

จริงที่ ยอมรับได้จะไม่เกิน

ก ว่ าอั ต ราการเบี่ ยงเบน 

ในประชากรที่ เกดิขึ้นจริง 

เพิ่ มข้ึน 

 

ระดับความเชื่ อมั่นของผลการทดสอบตัวอย่างซึ่ ง

แสดงถึงการเบี่ ยงเบนที่ มีอยู่จริงในประชากรที่

ผู้สอบบัญชีต้องการนี้ ย่ิงสูงเท่าใด ขนาดตัวอย่างก็

จ าเป็นต้องใหญ่ขึ้นเท่านั้น 

 

5. การเพิ่ มขึ้นของจ านวนหน่วย

ตัวอย่างในประชากร 

 

มีผลกระทบ 

เพียงเลก็น้อย 

กรณีที่ ประชากรมีจ านวนมาก ถ้าจ านวนของ

ประชากรจริงมีผลกระทบจะมีผลกระทบน้อย

มากต่อจ านวนตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม กรณีที่

ประชากรมีขนาดเล็ก  การเลือกตั วอย่างใน 

การสอบบัญชีอาจไม่ใช่วิธีการที่ มีประสิทธิภาพ

เท่ าเที ยมกับ วิธีก ารอื่ น  ๆ  ในการได้มาซึ่ ง

หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ 
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ภาคผนวก 3 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก11) 

ตวัอย่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขนาดตวัอย่างส าหรบัการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ 

ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ ในการพิจารณาก าหนดขนาดตัวอย่างส าหรับการทดสอบรายละเอยีด

ของรายการและยอดคงเหลือ ผู้ สอบบัญชีจ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้ ร่วมกัน  โดยถือว่า 

ผู้สอบบัญชีจะไม่เปล่ียนแปลงวิธีการทดสอบการควบคุม หรือเปล่ียนแปลงลักษณะ หรือระยะเวลาของ

วิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้ 

ปัจจัย 

 

ผลกระทบต่อ

ขนาดตวัอย่าง 

 

1. การเพิ่ มขึ้นของความเสี่ ยงที่ จะเกิด

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญจากการประเมิน

ของผู้สอบบัญชี 

 

เพิ่ มข้ึน 

 

ความเสี่ ยงที่ จะเกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญจากการ

ประเมินของผู้ สอบบัญชี ย่ิงสูงขึ้ นเท่าใด 

ขนาดตัวอย่างจ าเป็น ต้องใหญ่ขึ้ นเท่านั้น 

ซึ่ งความเสี่ ยงสืบเนื่ องและความเสี่ ยงจาก

การควบคุมมีผลกระทบต่อการประเมิน

ความเสี่ ยงที่ จะเกิดการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ตัวอย่างเช่น 

ถ้าผู้ สอบบัญชี ไม่ทดสอบการควบคุม

ภ าย ใน  ผู้ ส อบ บั ญ ชี ไม่ ส าม ารถน า 

ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม 

การควบคุมภายในไปลดความเสี่ ยงที่  

ผู้สอบบัญชีประเมินไว้ในส่วนที่ เกี่ ยวข้อง

กบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ ยวกับ

งบการเงินบางเร่ืองได้ ดังนั้น เพื่ อที่ จะลด 

ความเสี่ ยงของการตรวจสอบให้อยู่ในระดับ

ต ่ าที่ ยอมรับได้  ผู้ สอบบัญชี ต้ องการ 

ความเสี่ ยงจากการตรวจสอบที่ ลดลง และ

จะต้องให้ความเชื่ อมั่นในการตรวจสอบ

เนื้ อหาสาระมากขึ้น ความต้องการหลักฐาน

การทดสอบรายละเอียดของรายการและ 

ยอดคงเหลือย่ิงมากขึ้ นเท่าใด (ซึ่ งจะท าให้

ความเสี่ ยงจากการตรวจสอบลดลง) ขนาด

ของตัวอย่างกย่ิ็งต้องใหญ่ขึ้นเท่านั้น 
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ปัจจัย 

 

ผลกระทบต่อ

ขนาดตวัอย่าง 

 

2. การใช้วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ

อื่ นเพิ่ มขึ้ น ในการตรวจสอบสิ่ งที่

ผู้ บ ริ ห ารได้ ให้ ก าร รั บ รอ งไ ว้

เกี่ ยวกบังบการเงินในเร่ืองเดียวกนั 

 

ลดลง 

 

ย่ิงผู้สอบบัญชีเชื่ อมั่นในวิธีการตรวจสอบ

เนื้อหาสาระอื่ น (การทดสอบรายละเอียด

ขอ งรายก ารและยอดคงเห ลื อห รือ 

การตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยวิธีการ

วิเคราะห์เปรียบเทยีบ) เพื่ อลดความเสี่ ยง

จากการตรวจสอบประชากรกลุ่มหนึ่ งให้

อยู่ในระดับที่ จะยอมรับได้มากเท่ าใด 

ความเชื่ อมั่นที่ ผู้ สอบบัญชีต้องการจาก

การเลือกตัวอย่างจะน้อยลงเท่านั้น ดังนั้น

ขนาดตวัอย่างกจ็ะสามารถลดลงได้ 

3. การเพิ่ มขึ้นของระดับความเชื่ อมั่น

ที่ ผู้สอบบัญชีต้องการว่าการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ มีอ ยู่

จริงในประชากรจะไม่ เกินกว่า 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

ที่ ยอมรับได้ 

เพิ่ มข้ึน 

 

ย่ิงผู้สอบบัญชีต้องการความเชื่ อมั่นว่าผล

การทดสอบตัวอย่างแสดงถึงการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ มีอยู่จริงใน

ประชากรมากขึ้ นเท่าใด ขนาดตัวอย่างก็

จ าเป็นต้องใหญ่ขึ้นเท่านั้น  

4. การเพิ่ มขึ้ นของการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ ยอมรับได้  

 

ลดลง 

 

การแสดงข้อมูลที่ ขัด ต่อข้อเท็จจริงที่

ยอมรับได้ย่ิงต ่าลงเท่าใด ขนาดตัวอย่างก็

จ าเป็นต้องใหญ่ขึ้นเท่านั้น 

5. การเพิ่ มขึ้นของจ านวนเงินของการ

แสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงที่

ผู้ ส อบ บั ญ ชี ค าด ว่ าจ ะพ บ ใน

ประชากรที่ ตรวจสอบ 

 

เพิ่ มข้ึน 

 

จ านวนเงินของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ ผู้ สอบบัญชีคาดว่าจะพบใน

ป ร ะ ช า ก ร ที่ ต ร ว จ ส อ บ ย่ิ ง 

มากเท่าใด ขนาดตัวอย่างก็จ าเป็น ต้อง

ใหญ่ขึ้ นเท่านั้น เพื่ อให้สามารถประมาณ

จ านวนเงินของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้ นจริงในประชากรที่

ตรวจสอบได้อย่างสมเหตุสมผล ปัจจัยที่

เกี่ ยวข้องกับการพิจารณาจ านวนเงินของ

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงตามที่

ผู้สอบบัญชีคาดว่าจะพบ รวมถึงมูลค่าของ

รายการที่ ก าหนดขึ้ นจากการพิจารณาผล

ของการประเมิ นความเสี่ ยง ผลของ 
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ปัจจัย 

 

ผลกระทบต่อ

ขนาดตวัอย่าง 

 

การทดสอบการควบคุม ผลของการใช้

วิธีการตรวจสอบในงวดก่อน ๆ และผล

ของวิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระอื่ น 

6. การจัดกลุ่มประชากรเมื่ อมีความ

เหมาะสม 

 

ลดลง 

 

ใน ก รณี ที่ ข น าด ขอ งรายก ารที่ เป็ น 

ตัวเงินในประชากรมีความหลากหลาย 

ผู้ สอบบัญชีอาจใช้ประโยชน์จากการจัด

กลุ่มรายการที่ มีขนาดใกล้เคียงกนัเป็นกลุ่ม

ย่อย เมื่ อประชากรสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม

ย่อยได้อย่างเหมาะสม ผลรวมของขนาด

ตัวอย่างจากกลุ่มย่อยมักจะน้อยกว่าขนาด

ตัวอย่างที่ ต้องการในระดับความเสี่ ยงจาก

การเลือกตัวอย่างที่ ก าหนดหากได้เลือก

ตัวอย่างหนึ่ งรายการจากประชากรทั้งหมด 

7. จ านวนหน่วยตัวอย่างในประชากร 

 

มีผลกระทบ 

เพียงเลก็น้อย 

 

ในกรณีที่ ประชากรมีจ านวนมาก จ านวน

ข อ งป ร ะ ช า ก ร ถ้ า มี ผ ล ก ร ะ ท บ จ ะ 

มีผลกระทบน้อยมากต่อจ านวนตัวอย่าง 

ส่วน ในกรณี ที่ ป ระชากรมี ขนาดเล็ก 

การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีมัก

ไม่ใช่วิธีการที่ มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับ

วิธีการอื่ น ๆ ในการได้มาซึ่ งหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

[อ ย่ างไรก็ต าม  เมื่ อ ใ ช้ วิ ธี ก าร เลื อ ก

ตัวอย่างที่ เป็นตัวเงิน จ านวนเงินของ

ประชากรที่ เพิ่ ม ขึ้ น ก็จะ เพิ่ มจ าน วน

ตัวอย่างขึ้นด้วย เว้นแต่ส่วนที่ เพิ่ มขึ้นนั้น

ได้รับการชดเชยอย่างเป็นสัดส่วนจาก

ระดับความมีสาระส าคัญที่ เพิ่ มขึ้นส าหรับ

งบการเงินโดยรวม (และระดับความมี

สาระส าคัญหรือระดับส าหรับประเภทของ

รายการ ยอดคงเหลือหรือการเปิดเผย

ข้อมูลเฉพาะเร่ือง หากสามารถท าได้)] 
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ภาคผนวก 4 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก13) 

วิธีการเลือกตวัอย่าง 

วิธกีารเลือกตัวอย่างมีหลายวิธ ี ซึ่ งวิธหีลักๆ มีดังนี้  

(ก) การเลือกแบบสุ่มตัวอย่าง (โดยใช้ตัวสร้างเลขสุ่ม เช่น การใช้ตารางตัวเลขสุ่ม) 

(ข) การเลือกตัวอย่างแบบเป็นระบบ เป็นการเลือกโดยจ านวนหน่วยตัวอย่างในประชากรจะถูกหารด้วย

ขนาดของตัวอย่างเพื่ อก าหนดช่วงของตัวอย่าง ตัวอย่างเช่น เลือกทุกใบที่  50 ซึ่ งอาจก าหนด

จุดเร่ิมต้นที่ จะเลือกในช่วง 50 ตัวอย่างแรก และเลือกตัวอย่างทุกใบที่  50 ถัดไป แม้ว่าจุดเร่ิมต้น

อาจมีการก าหนดแบบไม่เป็นระบบ แต่ตัวอย่างจะเป็นแบบเชิงสุ่มโดยแท้จริงถ้าได้มาจากการเลือก

โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้ตารางตัวเลขสุ่ม เมื่ อใช้วิธีการเลือกแบบเป็นระบบ ผู้ สอบบัญชี

จ าเป็นต้องพิจารณาว่าโครงสร้างของหน่วยตัวอย่างในประชากรจะต้องไม่มีลักษณะที่ ท าให้ช่วงของ

ตัวอย่างที่ ก าหนดไปตรงกบัหน่วยตัวอย่างที่ มีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ งโดยเฉพาะ 

(ค) การเลือกตัวอย่างที่ เป็นจ านวนเงิน เป็นรูปแบบของการเลือกตัวอย่างโดยถ่วงน ้าหนักตามมูลค่า 

(ตามที่ อธบิายในภาคผนวก 1) ซึ่ งขนาดตัวอย่าง การเลือก และการประเมินผลจะเป็นตัวเงิน 

(ง) การเลือกแบบไม่เป็นระบบ ผู้สอบบัญชีเลือกตัวอย่างโดยไม่ได้ใช้เทคนิคในการเลือก ถึงแม้ว่าจะ 

ไม่ใช้เทคนิคแต่ผู้ สอบบัญชี ต้องไม่มีความล าเอียงหรือเจตนาอย่างหนึ่ งอย่างใดเป็นพิ เศษ 

(ตัวอย่างเช่น หลีกเล่ียงการเลือกตัวอย่างที่ ยากแก่การค้นหา เลือกหรือหลีกเล่ียงการเลือกเฉพาะ

รายการแรกหรือรายการสดุท้ายที่ ปรากฏในหน้าเอกสาร) ดังนั้น ผู้สอบบัญชีควรแน่ใจว่าทุกรายการ

มีโอกาสถูกเลือก วิธกีารเลือกแบบไม่เป็นระบบนี้ ไม่เหมาะสมเมื่ อใช้การเลือกตัวอย่างทางสถิติ 

(จ) การเลือกแบบเป็นกลุ่ม เป็นการเลือกกลุ่มของรายการที่ ติดกันในประชากร การเลือกแบบเป็นกลุ่ม

โดยปกติไม่สามารถใช้เป็นการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีเพราะประชากรส่วนใหญ่มีโครงสร้าง

ในลักษณะที่ รายการที่ เรียงล าดับมักมีลักษณะที่ คล้ายคลึงกัน แต่มีลักษณะแตกต่างจากรายการอื่ น

ในประชากร แม้ว่าในบางสถานการณ์อาจเป็นการเหมาะสมที่ จะตรวจสอบรายการเป็นกลุ่ม แต่

วิธีการเลือกตัวอย่างที่ เหมาะสมเกิดขึ้นน้อยมากเมื่ อผู้สอบบัญชีต้องการได้ข้อสรุปที่ สมเหตุสมผล

เกี่ ยวกบัประชากรทั้งหมดโดยใช้ตัวอย่าง 


