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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530
การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี
สารบัญ
ย่อหน้าที่

คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
วันถือปฏิบตั ิ

1-2
3
4
5

วัตถุประสงค์
คําจํ ากัดความ
ข้อกําหนด
การกําหนดตัวอย่าง ขนาดและการเลือกรายการเพื่อทดสอบ
การปฏิบัตติ ามวิธกี ารตรวจสอบ
ลักษณะและสาเหตุของการเบี่ยงเบนและการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง
การประมาณการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง
การประเมินผลการเลือกตัวอย่าง

6-8
9-11
12-13
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
คําจํากัดความ
การกําหนดตัวอย่าง ขนาดและการเลือกรายการเพื่อทดสอบ
การปฏิบัตติ ามวิธกี ารตรวจสอบ
ลักษณะและสาเหตุของการเบี่ยงเบนและการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง
การประมาณการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง
การประเมินผลการเลือกตัวอย่าง

ก1-ก3
ก4-ก13
ก14-ก16
ก17
ก18-ก20
ก21-ก23

ภาคผนวก 1 การจัดกลุ่มประชากรและการเลือกตัวอย่างโดยถ่วงนํา้ หนักตามมูลค่า
ภาคผนวก 2 ตัวอย่างของปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อขนาดตัวอย่างสําหรับการทดสอบการควบคุม
ภาคผนวก 3 ตัวอย่ างของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อขนาดตัวอย่ างสําหรั บการทดสอบรายละเอียดของ
รายการและยอดคงเหลือ
ภาคผนวก 4 วิธกี ารเลือกตัวอย่าง
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 “การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี” ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี”
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คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ใช้ สาํ หรับการเลือกตัวอย่างในการปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชี ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการเลือกตัวอย่างทางสถิติและไม่ใช่ทางสถิติของผู้สอบบัญชี
ในการออกแบบและเลือกตัวอย่ างในการสอบบัญชี การทดสอบการควบคุมและการทดสอบ
รายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ และการประเมินผลจากตัวอย่าง

2.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้สัมพันธ์กับมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5001 ซึ่งเกี่ยวข้ องกับ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการออกแบบและปฏิบัติตามวิธกี ารตรวจสอบ เพื่อให้ ได้ มา
ซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่ างเพียงพอที่จะทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถได้ ข้อสรุป
อย่างสมเหตุสมผลในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500
ให้ แนวทางแก่ผ้ ูสอบบัญชีเกี่ยวกับวิธีต่าง ๆ ที่มีในการเลือกรายการเพื่อทดสอบ ซึ่งการเลือก
ตัวอย่างในการสอบบัญชีตามมาตรฐานฉบับนี้เป็ นหนึ่งในแนวทางนั้น

วันถือปฏิบตั ิ
3.

1

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

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี”
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วัตถุประสงค์
4.

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีในการใช้ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีคือ เพื่อให้ ได้ เกณฑ์ท่ี
สมเหตุสมผลที่จะสรุปผลเกี่ยวกับประชากรทั้งหมดที่ผ้ ูสอบบัญชีส่มุ เลือกตัวอย่าง

คําจํ ากัดความ
5.

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คําศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
(ก) การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี (การเลือกตัวอย่าง) หมายถึงการใช้ วิธกี ารตรวจสอบ
ที่น้อยกว่าร้ อยละร้ อยของประชากรทั้งหมดของรายการที่ตรวจสอบโดยทุกหน่วยตัวอย่าง
มีโอกาสที่จะถูกเลือก เพื่อให้ ผ้ ูสอบบัญชีได้ เกณฑ์ท่สี มเหตุสมผลที่จะสรุปผลเกี่ยวกับ
ประชากรทั้งหมด
(ข) ประชากร หมายถึง กลุ่มข้ อมูลทั้งหมดที่นาํ มาใช้ ในการเลือกตัวอย่ าง ซึ่งผู้สอบบัญชี
ต้ องการได้ ข้อสรุปเกี่ยวกับประชากรนั้น
(ค) ความเสี่ยงจากการเลือกตัวอย่าง คือความเสี่ยงที่ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีจากผลการตรวจสอบ
ตัวอย่างอาจแตกต่างจากข้ อสรุปหากได้ ตรวจสอบประชากรทั้งหมดโดยใช้ วิธกี ารตรวจสอบ
อย่างเดียวกัน ความเสี่ยงจากการเลือกตัวอย่างนําไปสู่ข้อสรุปที่ผดิ พลาด 2 ประเภท ดังนี้
(1) กรณีการทดสอบการควบคุม สรุปว่ าการควบคุมภายในมีประสิทธิผลสูงกว่ าที่
เป็ นจริง หรือกรณีการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ สรุปว่า
ไม่มีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ทั้งที่ตามความเป็ นจริง
แล้ วมีการแสดงข้ อมู ลที่ขัด ต่ อข้ อเท็จ จริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ซึ่งส่วนใหญ่ แล้ ว
ผู้ ส อบบัญ ชี จ ะให้ ความสนใจเบื้ องต้ น ต่ อการสรุป อย่ า งผิด พลาดในลั ก ษณะนี้
เนื่องจากมีผลกระทบต่ อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบและอาจนําไปสู่
การแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างไม่เหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(2) กรณีการทดสอบการควบคุม สรุปว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิผลตํ่ากว่าที่เป็ น
จริง หรือกรณีการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ สรุปว่ามี
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ทั้งที่ตามความเป็ นจริงแล้ ว
ไม่ มีการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ข้ อสรุปที่ผิดพลาด
ประเภทนี้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการตรวจสอบ เนื่องจากทําให้ ผ้ ูสอบบัญชี
ต้ องตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นเพื่อยืนยันว่าข้ อสรุปที่ได้ ในเบื้องต้ นนั้นไม่ถูกต้ อง
(ง) ความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการเลือกตัวอย่าง คือความเสี่ยงที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ ข้อสรุปที่
ผิดพลาดเนื่องมาจากเหตุผล ซึ่งไม่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงจากการเลือกตัวอย่าง (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ ก1)
(จ) การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงเฉพาะกรณี คือการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงหรือ
การเบี่ยงเบนซึ่งไม่ใช่ตัวแทนของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงหรือการเบี่ยงเบน
ในประชากรอย่างเห็นได้ ชัด
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(ฉ) หน่ วยตัวอย่าง คือรายการแต่ละรายการที่ประกอบขึ้นเป็ นประชากร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก2)
(ช) การเลือกตัวอย่างทางสถิติ หมายถึง วิธกี ารเลือกตัวอย่างที่มีลักษณะดังนี้
(1) เลือกแบบสุ่มตัวอย่าง และ
(2) การใช้ ทฤษฎีความน่าจะเป็ นในการประเมินผลตัวอย่าง รวมทั้งวัดค่าความเสี่ยง
จากการเลือกตัวอย่าง
วิธกี ารเลือกตัวอย่างที่ไม่มีลักษณะตามข้ อ (1) และ (2) ข้ างต้ นถือเป็ นการเลือกตัวอย่าง
ที่ไม่ใช่ทางสถิติ
(ซ) การจัดกลุ่มประชากร เป็ นกระบวนการจัดแบ่งประชากรเป็ นกลุ่มย่อย โดยแต่ละกลุ่มย่อย
ประกอบด้ วยหน่วยตัวอย่างซึ่งมีลักษณะคล้ ายกัน (ส่วนใหญ่เป็ นหน่วยที่เป็ นตัวเงิน)
(ฌ) การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ยอมรับได้ คือเป็ นจํานวนเงินที่กาํ หนดโดยผู้สอบ
บัญชี เพื่อให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถได้ รับความเชื่อมั่นในระดับที่เหมาะสม โดยจํานวนเงิน
ที่กาํ หนดโดยผู้ สอบบัญชี น้ั นจะต้ องไม่ เกิน กว่ าการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งที่
เกิดขึ้นจริงในประชากร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก3)
(ญ) อัตราการเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ คืออัตราการเบี่ยงเบนจากวิธกี ารควบคุมภายในที่กาํ หนด
โดยผู้สอบบัญชี เพื่อให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถได้ รับความเชื่อมั่นในระดับที่เหมาะสม โดย
อัตราการเบี่ยงเบนจริงในประชากรจะต้ องไม่เกินกว่าอัตราการเบี่ยงเบนนี้

ข้อกําหนด
การกําหนดตัวอย่าง ขนาดและการเลือกรายการเพือ่ ทดสอบ
6.

ในการกําหนดตัวอย่ างในการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องพิ จารณาวัตถุประสงค์ของวิธีการ
ตรวจสอบและลักษณะของประชากรที่จะนํามาเลือกตัวอย่าง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก4-ก9)

7.

ผู้สอบบัญชีต้องกําหนดขนาดตัวอย่างให้ เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงจากการเลือกตัวอย่างให้ อยู่
ในระดับที่ต่าํ พอที่จะยอมรับได้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก10-ก11)

8.

ผู้สอบบัญชีต้องเลือกตัวอย่าง โดยวิธีท่ีทาํ ให้ ทุกหน่วยตัวอย่างในประชากรมีโอกาสถูกเลือก
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก12-ก13)

การปฏิบตั ิตามวิธีการตรวจสอบ
9.

ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามวิธีตรวจสอบที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบสําหรับ
แต่ละรายการที่เลือก

10. ถ้ าวิธกี ารตรวจสอบไม่สามารถใช้ กบั รายการที่เลือกได้ ผู้สอบบัญชีต้องใช้ วิธกี ารตรวจสอบนั้น
กับรายการที่เลือกขึ้นมาแทน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก14)
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11. ถ้ า ผู้ สอบบั ญ ชี ไ ม่ สามารถใช้ วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบไว้ หรื อใช้ วิธีการตรวจสอบอื่น ที่
เหมาะสมในการตรวจสอบรายการที่เลือกได้ ผู้สอบบัญชีต้องถือว่ ารายการดังกล่ าวเป็ นการ
เบี่ยงเบนจากการควบคุมที่กาํ หนดสําหรับกรณีของการทดสอบการควบคุม หรือเป็ นการแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงสําหรับกรณีการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก15-ก16)
ลักษณะและสาเหตุของการเบีย่ งเบนและการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
12. ผู้ สอบบัญ ชี ต้องสืบสวนลักษณะและสาเหตุของการเบี่ยงเบนและการแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริงที่พบ และประเมินผลกระทบที่อาจเป็ นไปได้ ต่อวัตถุประสงค์ของวิธีการตรวจสอบ
และเรื่องอื่น ๆ ที่ตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก17)
13. ในบางสถานการณ์ท่มี ีโอกาสเกิดขึ้นน้ อยมาก เมื่อผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าการแสดงข้ อมูลที่ขัด
ต่อข้ อเท็จจริงหรือการเบี่ยงเบนที่พบในตัวอย่างเป็ นการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงเฉพาะ
กรณี ผู้สอบบัญชีต้องแน่ใจเป็ นอย่างมากว่าการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงหรือการเบี่ยงเบน
ดังกล่ าวไม่ ใช่ ตัวแทนของประชากร ผู้สอบบัญชีอาจได้ รับความแน่ ใจได้ โดยการตรวจสอบ
เพิ่มเติมเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอว่าการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงหรือการเบี่ยงเบนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อส่วนที่เหลือของประชากร
การประมาณการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
14. ในการตรวจสอบรายละเอียด ผู้สอบบัญชีต้องประมาณการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงที่
พบในตัวอย่างของประชากร (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก18-ก20)
การประเมินผลการเลือกตัวอย่าง
15. ผู้สอบบัญชีต้องประเมิน
(ก) ผลของตัวอย่าง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก21-ก22)
(ข) การใช้ การเลือกตัวอย่ างในการสอบบัญชี ได้ ให้ หลักเกณฑ์ท่ีสมเหตุสมผลในการสรุป
เกี่ยวกับประชากรที่ถูกตรวจสอบหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก23)
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
คําจํ ากัดความ
ความเสีย่ งทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการเลือกตัวอย่าง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 5 (ง))
ก1. ตัวอย่างของความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการเลือกตัวอย่าง รวมถึงการใช้ วิธีการตรวจสอบที่ไม่
เหมาะสม หรือการตีความหลักฐานการสอบบัญชีผิดพลาด และความล้ มเหลวในการรับรู้ว่ามี
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงหรือการเบี่ยงเบน
หน่วยตัวอย่าง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 5 (ฉ))
ก2. หน่วยตัวอย่างอาจหมายถึงรายการที่เป็ นหน่ วยที่มีตัวตน (ตัวอย่างเช่น รายการเช็คในใบนํา
ฝากเงิน รายการเครดิตในใบแจ้ งยอดเงินฝากธนาคาร ใบกํากับสินค้ า หรือยอดคงเหลือของ
ลูกหนี้) หรือเป็ นหน่วยที่เป็ นตัวเงิน
การแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงทีย่ อมรับได้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 5 (ฌ))
ก3. ในการกําหนดตัวอย่ าง ผู้สอบบัญชีควรกําหนดจํานวนของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่
ยอมรับได้ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่ผลรวมของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงแต่ละรายการ
ที่ไม่ มีสาระสําคัญอาจทําให้ งบการเงินแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญได้
และกํา หนดส่ ว นเกิ น สํา หรั บ การแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง ที่อ าจมี แ ต่ ต รวจไม่ พ บ
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงที่ยอมรับได้ เป็ นการใช้ ความมีสาระสําคัญในการปฏิบัติงาน
กับวิธกี ารเลือกตัวอย่างเฉพาะกรณี ตามที่กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3202 การแสดง
ข้ อ มูล ที่ขัด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริง ที่ย อมรับ ได้ อาจเป็ นจํานวนเดียวกันหรือจํานวนที่ต่าํ กว่าความมี
สาระสําคัญในการปฏิบัติงาน
การกําหนดตัวอย่าง ขนาดและการเลือกรายการเพือ่ ทดสอบ
การกําหนดตัวอย่าง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 6)
ก4. การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีสามารถทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีเพื่อ
ประเมินลักษณะบางประการของรายการที่เลือกเพื่อที่จะสรุปหรื อช่ วยในการสรุปเกี่ยวกับ
ประชากรที่ใช้ ในการเลือกตัวอย่ าง การเลือกตัวอย่ างในการสอบบัญชีสามารถทําได้ ท้ังการ
เลือกตัวอย่างทางสถิติและไม่ใช่ทางสถิติ

2

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระสําคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ 9
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ก5. ในการกําหนดตัวอย่ างในการสอบบัญชี ข้ อพิจารณาของผู้สอบบัญชีจะรวมถึงวัตถุประสงค์
เฉพาะของการตรวจสอบที่ต้องการจะบรรลุและวิธกี ารตรวจสอบหลายวิธรี ่วมกันซึ่งเป็ นวิธที ่ดี ี
ที่สุดที่จะทําให้ บรรลุวัตถุประสงค์น้ัน การพิจารณาลักษณะของหลักฐานการสอบบัญชีท่พี บ
และการเบี่ยงเบนที่อาจเป็ นได้ หรือสภาพของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงหรือลักษณะ
อื่นที่เกี่ยวข้ องกับหลักฐานการสอบบัญชีน้ัน จะช่วยผู้สอบบัญชีในการกําหนดถึงสิ่งที่ทาํ ให้ เกิด
การเบี่ ย งเบนหรื อ การแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง และประชากรที่จ ะใช้ สุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้ าที่ 10 เมื่อมีการเลือกตัวอย่างใน
การสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีจะต้ องใช้ วิธกี ารตรวจสอบเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานว่าประชากรที่ใช้
ในการเลือกตัวอย่างนั้นมีความครบถ้ วน
ก6. การพิจารณาวัตถุประสงค์ของวิธีการตรวจสอบตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 6 รวมถึงการทํา
ความเข้ าใจอย่ างชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ทาํ ให้ เกิดความเบี่ยงเบนหรือการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริง ทั้งนี้เพื่อให้ เงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุประสงค์ของวิธกี ารตรวจสอบเท่านั้น
ที่ได้ นาํ มาใช้ ในการประเมินความเบี่ยงเบนหรือการประมาณการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
ตัวอย่างเช่น ในการใช้ วิธกี ารทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือเกี่ยวกับความมี
อยู่จริงของลูกหนี้การค้ า เช่น การขอคํายืนยันยอด กรณีท่ลี ูกหนี้ได้ ชาํ ระหนี้แล้ วก่อนวันที่ท่ขี อ
คํายืนยันแต่กิจการได้ รับเงินหลังจากวันนั้นไม่นาน จะไม่ถือว่าเป็ นการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริง เช่นเดียวกันกับการผ่านรายการบัญชีผดิ ระหว่างบัญชีลูกหนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อยอด
คงเหลือของบัญชีลูกหนี้ท้งั หมด ดังนั้น จึงไม่เหมาะสมที่จะพิจารณารายการเช่นนี้เป็ นการแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงในการประเมินผลของวิธีการตรวจสอบนั้น แม้ ว่าการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงนั้นอาจมีผลกระทบที่สาํ คัญต่อการตรวจสอบในด้ านอื่นก็ตาม เช่น การประเมิน
ความเสี่ยงของการทุจริตหรือความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ก7. ในการพิจารณาลักษณะของประชากรสําหรับการทดสอบการควบคุมนั้น ผู้สอบบัญชีจะประเมิน
อัตราความเบี่ยงเบนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากความเข้ าใจของผู้สอบบัญชีต่อการควบคุมที่เกี่ยวข้ อง
หรือจากการตรวจสอบรายการที่เลือกมาจํานวนน้ อยจากประชากรทั้งหมด การประเมินนี้
ทําเพื่อกําหนดตัวอย่างในการสอบบัญชีและเพื่อกําหนดขนาดตัวอย่าง ตัวอย่างเช่น ถ้ าอัตรา
ความเบี่ยงเบนที่คาดไว้ อยู่ในระดับสูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ โดยปกติผ้ ูสอบบัญชีมักตัดสินใจ
ที่จะไม่ทดสอบการควบคุม ในทํานองเดียวกันสําหรับการทดสอบรายละเอียดของรายการและ
ยอดคงเหลือ ผู้ ส อบบัญ ชี จะประเมินการแสดงข้ อมูลที่ขัด ต่ อข้ อเท็จ จริ งที่ค าดว่ า จะพบใน
ประชากรเช่นกัน ถ้ าการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่คาดไว้ อยู่ในระดับสูง การตรวจสอบ
ร้ อยละ 100 หรือการใช้ ขนาดของตัวอย่างจํานวนมากอาจเป็ นการเหมาะสมเมื่อทําการทดสอบ
รายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ
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ก8. ในการพิจารณาลักษณะต่าง ๆ ของประชากรที่จะใช้ ในการเลือกตัวอย่าง ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณา
ว่ าการจัดกลุ่มประชากรหรือการเลือกตัวอย่ างโดยถ่ วงนํ้าหนักตามมูลค่ ามีความเหมาะสม
โดยในภาคผนวก 1 ได้ อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกลุ่มประชากรหรือการเลือกตัวอย่าง
โดยถ่วงนํา้ หนักตามมูลค่า
ก9. การตัดสินใจว่าจะใช้ วิธกี ารเลือกตัวอย่างทางสถิติหรือวิธกี ารเลือกตัวอย่างที่ไม่ใช่ทางสถิติน้ัน
เป็ นสิ่งสําคัญสําหรับการใช้ ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม ขนาดของตัวอย่างไม่อาจ
ใช้ เป็ นเกณฑ์ท่สี มเหตุสมผลในการแบ่งแยกระหว่างวิธที างสถิติและวิธที ่ไี ม่ใช่ทางสถิติ
ขนาดตัวอย่าง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 7)
ก10. ระดับของความเสี่ยงจากการเลือกตัวอย่างที่ผ้ ูสอบบัญชียอมรับได้ มีผลกระทบต่อขนาดของ
ตัวอย่ างที่ต้องการ ระดับความเสี่ยงที่ผ้ ูสอบบัญชียอมรับได้ ย่ิงตํ่าเท่าใด ขนาดตัวอย่ างก็จะ
ใหญ่ข้ นึ เท่านั้น
ก11. ขนาดตัวอย่างสามารถกําหนดโดยใช้ สูตรทางสถิติ หรือโดยการใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพ ภาคผนวก 2 และ 3 แสดงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอทิ ธิพลต่อการกําหนดขนาดตัวอย่างใน
สถานการณ์ท่คี ล้ ายกัน ผลกระทบที่มีต่อขนาดตัวอย่างของปัจจัยต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในภาคผนวก
2 และ 3 จะคล้ ายกันไม่ว่าจะเลือกใช้ วิธกี ารเลือกตัวอย่างทางสถิติหรือที่ไม่ใช่ทางสถิติ
การเลือกรายการเพือ่ ทดสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 8)
ก12. ในวิธกี ารเลือกตัวอย่างทางสถิติน้ัน เป็ นวิธกี ารเลือกที่ทุกหน่วยตัวอย่างมีโอกาสถูกเลือก ส่วน
การเลือกตัวอย่างที่ไม่ใช่ทางสถิติ เป็ นการใช้ ดุลยพินิจในการเลือกตัวอย่าง เนื่องจากวัตถุประสงค์
ในการเลือกตัวอย่ างคือเพื่อให้ ผ้ ูสอบบัญชีได้ หลักเกณฑ์ท่ีสมเหตุสมผลในการสรุปเกี่ยวกับ
ประชากรทั้งหมดจากตัวอย่างที่เลือกตรวจสอบ ดังนั้น จึงเป็ นสิ่งสําคัญที่ผ้ ูสอบบัญชีจะต้ อง
เลือกให้ ได้ ตัวอย่างที่มีลักษณะเป็ นตัวแทนของประชากรทั้งหมด ทั้งนี้เพื่ อหลีกเลี่ยงความ
ลําเอียงในการเลือกตัวอย่าง
ก13. วิธีการหลักในการเลือกตัวอย่ างคือ การเลือกแบบสุ่มตัวอย่ าง การเลือกแบบมีระบบ และ
การเลือกแบบไม่มีระบบ ซึ่งแต่ละวิธไี ด้ กล่าวถึงไว้ ในภาคผนวก 4
การปฏิบตั ิตามวิธีการตรวจสอบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 10-11)
ก14. ตัวอย่ างกรณีท่ีจาํ เป็ นต้ องเลือกรายการอื่นตรวจสอบแทน เช่ น รายการที่เลือกเพื่อตรวจสอบ
หลักฐานการอนุ มัติจ่าย เกิดเป็ นรายการเช็คที่ถูกยกเลิก ถ้ าผู้สอบบัญชีพอใจว่าเช็คดังกล่ าวมี
การยกเลิ กอย่ า งเหมาะสม ซึ่ งไม่ ถือ ว่ า เป็ นความเบี่ยงเบน ก็ควรเลื อกรายการอื่นที่เหมาะ
สมมาตรวจสอบแทน
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ก15. ตัวอย่างกรณีท่ผี ้ ูสอบบัญชีไม่สามารถใช้ วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบไว้ กับตัวอย่ างที่เลือกได้
เช่น เมื่อเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับตัวอย่างที่เลือกมาตรวจสอบสูญหาย
ก16. ตัวอย่างของการใช้ วิธีตรวจสอบอื่นที่เหมาะสม อาจเป็ นการตรวจสอบการรับชําระหนี้หลังวัน
สิ้นงวดร่วมกับหลักฐานเบื้องต้ นและรายการที่ต้องการชําระนั้นเมื่อไม่ได้ รับคําตอบคํายืนยัน
ยอดในกรณีท่ใี ช้ วิธตี อบกลับทุกกรณี
ลักษณะและสาเหตุของการเบีย่ งเบนและการแสดงข้อมู ลที่ขดั ต่ อข้อเท็จจริง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
12)
ก17. ในการวิเคราะห์การเบี่ยงเบนและการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ตรวจพบ ผู้สอบบัญชี
อาจสังเกตว่าหลาย ๆ รายการมีลักษณะที่คล้ ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น เป็ นรายการประเภทเดียวกัน
เกิดขึ้นในสถานที่ประกอบการเดียวกัน เกิดขึ้นกับสายผลิตภัณฑ์เดียวกัน หรือเกิดขึ้นในช่วงเวลา
เดียวกัน ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจระบุทุกรายการในประชากรที่มีลักษณะ
คล้ ายคลึงกันดังกล่าว แล้ วขยายวิธกี ารตรวจสอบสําหรับรายการเหล่านั้น นอกจากนี้ การเบี่ยงเบน
และการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยเจตนาและอาจบ่งชี้ถึงโอกาสที่
จะเกิดการทุจริต
การประมาณการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 14)
ก18. ผู้สอบบัญชีจาํ เป็ นต้ องประมาณการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงของประชากร เพื่อให้ เห็น
ภาพรวมของขนาดของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง แต่การประมาณนี้อาจไม่เพียงพอ
ที่จะกําหนดเป็ นจํานวนเงินที่ใช้ บันทึกบัญชีได้
ก19. ถ้ าการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็ นการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงที่เกิด
เฉพาะกรณี อาจไม่ นําไปรวมกับการประมาณการการแสดงข้ อมูลที่ขัด ต่ อข้ อเท็จ จริ งของ
ประชากร อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงดังกล่าวถ้ าไม่ได้ รับ
การแก้ ไข จําเป็ นต้ องนําไปพิจารณาร่ วมกับการประมาณการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่
ไม่ใช่การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงเฉพาะกรณีด้วย
ก20. สําหรับการทดสอบการควบคุม การประมาณความเบี่ยงเบนไม่มีความจําเป็ น เนื่องจากอัตรา
ความเบี่ยงเบนของตัวอย่าง เป็ นอัตราการเบี่ยงเบนที่ประมาณไว้ สาํ หรับประชากรทั้งหมดอยู่
แล้ ว มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3303 กําหนดแนวทางปฏิบัติกรณีท่ีผ้ ูสอบบัญชีพบการ
เบี่ยงเบนจากการควบคุมที่ผ้ ูสอบบัญชีต้งั ใจจะเชื่อถือ

3

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปี ฎิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้ ”
ย่อหน้ าที่ 17
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การประเมินผลการเลือกตัวอย่าง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 15)
ก21. กรณีของการทดสอบการควบคุม อัตราความเบี่ยงเบนของตัวอย่างที่สงู เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้
อาจนําไปสู่การเพิ่ มขึ้ น ของความเสี่ยงที่จะเกิดการแสดงข้ อมู ลที่ขั ดต่ อข้ อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญ เว้ นแต่จะได้ รับหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้
แต่แรก ในกรณีของการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ หากการแสดงข้ อมูล
ที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงในตัวอย่างมีจาํ นวนเงินที่สงู เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีเชื่อ
ว่าประเภทของรายการบัญชีหรือยอดคงเหลือของบัญชีแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสํา คัญ เว้ น แต่ผ้ ู สอบบั ญชี จะได้ รั บ หลั กฐานเพิ่ มเติ มว่ าไม่ มี การแสดงข้ อมู ลที่ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญคงอยู่
ก22. ในการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่
ประมาณไว้ รวมกับการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงเฉพาะกรณี (ถ้ ามี) เป็ นการประมาณที่ดี
ที่สุดของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงของประชากร ถ้ าการแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ประมาณไว้ รวมกับการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงเฉพาะกรณี
(ถ้ ามี) มีจาํ นวนมากกว่าการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ยอมรับได้ ตัวอย่างนั้นอาจไม่ได้
ให้ หลักเกณฑ์ท่สี มเหตุสมผลในการสรุปเกี่ยวกับประชากรที่ทดสอบ การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงที่ประมาณไว้ รวมกับการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงเฉพาะกรณีย่ิงมีจาํ นวนเงิน
ใกล้ เคียงกับการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงที่ผ้ ูสอบบัญชียอมรั บได้ เท่าใด ก็ย่ิงมีความ
เป็ นไปได้ ท่กี ารแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงในประชากรทั้งหมดจะมากกว่าการ
แสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ยอมรับได้ เช่นเดียวกัน ถ้ าการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
ที่ประมาณไว้ มีจาํ นวนสูงกว่าการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่คาดไว้ ท่ผี ้ ูสอบบัญชีใช้ ในการ
กําหนดขนาดของตัวอย่าง ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่ามีความเสี่ยงของการเลือกตัวอย่างที่ไม่อาจ
ยอมรับได้ ท่กี ารแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงในประชากรทั้งหมดสูงเกินกว่าการ
แสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงที่ยอมรับได้ การพิจารณาถึงผลการตรวจสอบโดยวิธอี ่นื ช่วยให้
ผู้สอบบัญชีสามารถประเมินความเสี่ยงที่การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นจริ งใน
ประชากรจะสูงเกินกว่าการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงนี้อาจลดลง
ถ้ าผู้สอบบัญชีได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีเพิ่มเติม
ก23. ถ้ าผู้สอบบัญชีสรุปว่าตัวอย่างที่เลือกมาทดสอบไม่ได้ ให้ หลักเกณฑ์ท่สี มเหตุสมผลในการสรุป
เกี่ยวกับประชากรที่ทดสอบ ผู้สอบบัญชีอาจจะ
•
ขอร้ องให้ ฝ่ายบริหารตรวจสอบเกี่ยวกับการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ผ้ ูสอบบัญชีพบ
และความเป็ นไปได้ ท่อี าจมีการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอื่นอีก และขอให้ แก้ ไข
ปรับปรุงรายการตามความจําเป็ น หรือ
•
ปรับเปลี่ยนลักษณะวิธกี ารตรวจสอบ ระยะเวลา และขอบเขตที่จะตรวจสอบต่อไปเพื่อ
ให้ ได้ ความเชื่อมั่นที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ในกรณีของการทดสอบการควบคุม ผู้สอบบัญชี
อาจเพิ่มขนาดของตัวอย่าง ทดสอบการควบคุมอื่นที่ใช้ ทดแทนกัน หรือเปลี่ยนแปลง
วิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้ อง
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ภาคผนวก 1
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก8)
การจัดกลุ่มประชากรและการเลือกตัวอย่างโดยถ่วงนํ้าหนักตามมูลค่า
ในการพิจารณาลักษณะเฉพาะของประชากรที่จะใช้ ในการเลือกตัวอย่าง ผู้สอบบัญชีอาจกําหนดว่า
การจัดกลุ่มประชากรหรือการเลือกตัวอย่างโดยถ่วงนํา้ หนักตามมูลค่ามีความเหมาะสมกว่ากัน โดย
ในภาคผนวกนี้ เป็ นแนวทางแก่ ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ใ นการใช้ เ ทคนิ ค การเลื อกตั ว อย่ า งแบบการจัด กลุ่ ม
ประชากรและการเลือกตัวอย่างโดยถ่วงนํา้ หนักตามมูลค่า
การจัดกลุ่มประชากร (Stratification)
1.

การตรวจสอบอาจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหากผู้สอบบัญชีจัดกลุ่มประชากรออกเป็ นกลุ่มย่อยที่
แต่ละกลุ่มมีลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์ของการแบ่งประชากรออกเป็ นกลุ่มย่อยคือเพื่อลด
ความแตกต่างของรายการในแต่ละกลุ่มย่อย ซึ่งจะทําให้ สามารถลดขนาดของตัวอย่าง โดยไม่เพิ่ม
ความเสี่ยงจากการเลือกตัวอย่าง

2.

ในการตรวจสอบรายละเอียด ประชากรมักจะถูกแบ่งเป็ นกลุ่มย่อยตามมูลค่าที่เป็ นตัวเงิน ซึ่งจะ
ทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถเน้ นการตรวจสอบไปยังรายการที่มีมูลค่าสูง ซึ่งรายการเหล่านี้อาจมีการ
แสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงที่เป็ นไปได้ มากที่สดุ ในเรื่องการแสดงจํานวนเงินสูงเกินไป ในทํานอง
เดียวกัน ประชากรอาจถูกแบ่งเป็ นกลุ่มย่อยตามลักษณะที่บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงของการเกิดการ
แสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอยู่ในระดับค่อนข้ างสูง ตัวอย่างเช่น ในการทดสอบค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเพื่อประเมินมูลค่าของลูกหนี้การค้ า อาจแบ่งกลุ่มย่อยตามอายุหนี้คงค้ าง

3.

ผลของการใช้ วิธีการตรวจสอบตัวอย่ างจากกลุ่มย่ อยกลุ่มหนึ่ง สามารถนําไปใช้ คาดการณ์
เกี่ยวกับ รายการทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มย่อยนั้นเท่านั้น ในการหาข้ อสรุปเกี่ยวกับรายการทั้งหมดใน
ประชากร ผู้สอบบัญชีจาํ เป็ นต้ องพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญของกลุ่มย่อยต่าง ๆ ในกลุ่มประชากรนั้น ตัวอย่างเช่ น ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนรายการในประชากรอาจมีมูลค่ารวมกันเท่ากับร้ อยละ 90 ของมูลค่ายอดคงเหลือใน
บัญ ชีห นึ่ ง ผู้ ส อบบัญ ชีอ าจตัด สิน ใจที่จ ะเลือ กตรวจสอบตัว อย่า งจากรายการดัง กล่า ว
โดยประเมินผลการทดสอบเกี่ยวกับมูลค่าของคงเหลือในบัญชีร้อยละ 90 นั้นแยกต่างหาก
จากส่วนที่เหลือร้ อยละ10 (ซึ่งผู้สอบบัญชีอาจเลือกตัวอย่างเพิ่มเติมหรือใช้ วิธอี ่นื เพื่อรวบรวม
หลักฐานหรือพิจารณาว่าไม่มีสาระสําคัญ)
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4.

ในกรณีท่ปี ระเภทรายการบัญชีหรือบัญชีใดบัญชีหนึ่งถูกแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อย การประมาณ
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงควรแยกจากกันสําหรับแต่ละกลุ่มย่อย หลังจากนั้นจึงนํา
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงที่ประมาณไว้ สาํ หรับแต่ละกลุ่มย่อยมารวมกัน เพื่อพิจารณา
ผลกระทบที่เป็ นไปได้ ของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ งทั้งหมดที่มีต่อยอดรวมของ
ประเภทของรายการบัญชีหรือยอดคงเหลือของบัญชี

การถ่วงนํ้าหนักตามมูลค่า (Value-Weighted Selection)
5.

การตรวจสอบรายละเอียดอาจมีประสิทธิภาพถ้ ากําหนดหน่วยตัวอย่างให้ เป็ นหน่วยตัวอย่างที่
เป็ นตัวเงินสําหรับแต่ละหน่วยซึ่งประกอบขึ้นเป็ นประชากรเมื่อได้ เลือกหน่ วยตัวอย่างที่เป็ น
ตัวเงินเฉพาะรายการจากประชากร ตัวอย่ างเช่ น ในการตรวจสอบยอดคงเหลือของลูกหนี้
แล้ ว ผู้สอบบัญชีอาจตรวจสอบรายการที่เลือก เช่น ยอดคงเหลือของลูกหนี้แต่ละรายซึ่งมีหน่วย
ตัวอย่างที่เป็ นจํานวนเงินดังกล่ าว ประโยชน์อย่างหนึ่งของวิธีการกําหนดหน่วยตัวอย่างเป็ นตัว
เงินก็คือการตรวจสอบจะเน้ นไปยังรายการที่มีมูลค่าสูง เนื่องจากรายการดังกล่าวมีโอกาสมาก
ที่จะถูกเลือกและสามารถทําให้ ขนาดของตัวอย่ างลดลง วิธีการนี้อาจใช้ ร่วมกับวิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบเป็ นระบบ (อธิบายไว้ ในภาคผนวก 4) และจะมีประสิทธิภาพมากที่สดุ เมื่อเลือก
แบบสุ่มตัวอย่าง
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ภาคผนวก 2
(อ้ างถึงย่อหน้ า ก11)
ตัวอย่างปั จจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อขนาดตัวอย่างสําหรับการทดสอบการควบคุม
ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาปั จจัยต่อไปนี้ในการกําหนดขนาดตัวอย่ างสําหรับการทดสอบการควบคุม
ผู้สอบบัญชีจาํ เป็ นต้ องพิจารณาปั จจัยดังต่ อไปนี้ร่วมกัน โดยถือว่ าผู้ สอบบัญชีจะไม่ เปลี่ยนแปลง
ลักษณะวิธีการ หรือระยะเวลาที่จะทดสอบการควบคุม หรือแนวทางการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้
ปั จจัย

ผลกระทบต่อ
ขนาดตัวอย่าง
1. การเพิ่ ม ขึ้ นของขอบเขต เพิ่มขึ้น
การตรวจสอบซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับการประเมินความเสี่ยง
ของผู้ สอบบั ญ ชี โ ดยรวม
ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ที่
เกี่ยวข้ องไว้ ด้วย

2. การเพิ่ ม ขึ้ นของอัต ราการ ลดลง
เบี่ยงเบนที่ยอมรับได้
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ผู้สอบบัญชีย่ิงต้ องการได้ ความเชื่อมั่นจาก
ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม
มากขึ้นเท่าใด การประเมินความเสี่ยงที่จะ
เกิดการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอัน
เป็ น สาระสํา คัญ ของผู้ ส อบบัญ ชีจ ะต้ อ งยิ่ง
ตํ่าลงเท่านั้น และขนาดตัวอย่างจําเป็ นต้ อง
ใหญ่ข้ ึ น ด้ ว ย เมื่ อ การประเมิน ความเสี่ย ง
ของผู้ สอบบัญ ชีที่จะเกิดการแสดงข้ อมูลที่
ขัด ต่อ ข้ อ เท็จ จริง อัน เป็ น สาระสํา คั ญ ใน
ระดับที่ผ้ ูบริหารให้ การรับรอง ได้ รวมถึงการ
คาดการณ์ต่ อประสิทธิผลของการควบคุ ม
ผู้สอบบัญชีจาํ เป็ นจะต้ องทําการทดสอบการ
ควบคุม เช่นเดียวกันยิ่งผู้สอบบัญชีต้องการ
ความเชื่อมั่นในประสิทธิผลของการปฏิบัติ
ตามการควบคุ มในการประเมินความเสี่ยง
มากเท่ า ใด ก็ จ ะต้ องเพิ่ มขอบเขตการ
ทดสอบการควบคุมมากขึ้นเท่านั้น (นั่นคือ
ขนาดของตั ว อย่ า งจะต้ อ งเพิ่ ม ขึ้ นตามไป
ด้ วย)
อัต ราความเบี่ ย งเบนที่ย อมรั บ ได้ ย่ิ ง ตํ่า ลง
เท่าใด ขนาดตัวอย่างก็จาํ เป็ นต้ องใหญ่ข้ ึน
เท่านั้น
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ปั จจัย

ผลกระทบต่อ
ขนาดตัวอย่าง
3. การเพิ่ ม ขึ้ นของอัต ราการ เพิ่มขึ้น
เบี่ยงเบนที่ผ้ ูสอบบัญชีคาด
ว่ า จะพบในประชากรที่
ตรวจสอบ

อัตราการเบี่ยงเบนที่ผู้ สอบบัญชีคาดไว้ ยิ่ง
สูงเท่าใด ขนาดตัวอย่ า งก็จาํ เป็ นต้ องใหญ่
ขึ้ นเท่ า นั้ นเพื ่ อ ให้ ผู้ ส อบบัญ ชีส ามารถ
ประมาณระดับความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นจริง
ได้ อย่างสมเหตุสมผล ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
การพิจารณาอัตราการเบี่ยงเบนที่คาดว่าจะ
พบ รวมถึง ความเข้ า ใจของผู้ ส อบบัญ ชี
เกี่ยวกับธุรกิจ(โดยเฉพาะวิธีประเมินความ
เสี่ย งที่ใ ช้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ความเข้ า ใจเรื่ อ ง
การควบคุมภายใน) การเปลี่ยนแปลงของ
บุคลากร หรือการควบคุมภายใน ผลของ
การใช้ ว ิธ ีก ารตรวจสอบในงวดก่อ น ๆ
ตลอดจนผลของการตรวจสอบอื่น โดย
ปกติอ ตั ราการเบี ่ย งเบนที ่ค าดว่า อยูใ น
ระดับสูงไม่ได้ รับรองว่าระดับความเสี่ยงที่
จะเกิด การแสดงข้ อ มูลที่ขัด ต่อ ข้ อ เท็จ จริง
อันเป็ นสาระสําคัญจะตํ่าลง
ระดั บ ความเชื่ อมั่ น ของผลการทดสอบ
ตัวอย่ างซึ่งแสดงถึงการเบี่ยงเบนที่มีอยู่ จริ ง
ในประชากรที่ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ต้ อ งการนี้ ยิ่ งสู ง
เท่า ใด ขนาดตัวอย่ างก็จําเป็ นต้ องใหญ่ ข้ ึ น
เท่านั้น

4. การเพิ่มขึ้นของระดับความ เพิ่มขึ้น
เ ชื่ อ มั่ น ที่ ผู้ ส อ บ บั ญ ชี
ต้ อ ง ก า ร ที่ อั ต ร า ก า ร
เบี่ ย งเบนจริ ง ที่ย อมรั บ ได้
จะไม่ เ กิ น กว่ า อั ต ราการ
เบี่ ย งเบนในประชากรที่
เกิดขึ้นจริง
5. การเพิ่ มขึ้ นของจํ า นวน มีผลกระทบเพียง กรณี ท่ีป ระชากรมี จํา นวนมากจํา นวนของ
หน่วยตัวอย่างในประชากร เล็กน้ อย
ประชากรจริงถ้ ามีผลกระทบจะมีผลกระทบ
น้ อยมากต่ อจํานวนตัวอย่ าง อย่างไรก็ตาม
กรณีที่ ป ระชากรมีข นาดเล็ก การเลื อ ก
ตัวอย่างในการสอบบัญชีอาจไม่ใช่วิธกี ารที่มี
ประสิทธิภาพเท่าเทียมกับวิธีการอื่น ๆ ใน
การได้ มาซึ่ งหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ี
เหมาะสมอย่างเพียงพอ
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ภาคผนวก 3
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก11)
ตัวอย่างปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อขนาดตัวอย่างสําหรับการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอด
คงเหลือ
ผู้สอบบัญชีอาจพิ จารณาปั จจัยต่ อไปนี้ ในการพิ จารณากําหนดขนาดตัวอย่ างสําหรั บการทดสอบ
รายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ ผู้สอบบัญชีจาํ เป็ นต้ องพิจารณาปั จจัยดังต่อไปนี้ร่วมกัน
โดยถือว่าผู้สอบบัญชีจะไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะ หรือ
ระยะเวลาของวิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้
ปั จจัย

ผลกระทบต่อ
ขนาดตัวอย่าง
1. การเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงที่จะเกิด เพิ่มขึ้น
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญ จากการประเมิน
ของผู้สอบบัญชี
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ความเสี่ยงที่จะเกิดการแสดงข้ อมูล
ที ่ข ัด ต ่อ ข ้ อ เ ท จ็ จ ร ิง อ นั เ ป็ น
สาระสํา คัญ จากการประเมิน ของ
ผู้ ส อบบัญ ชียิ่ง สูง ขึ้ น เท่า ใด ขนาด
ตัวอย่างจําเป็ น ต้ องใหญ่ข้ ึนเท่านั้น
ซึ ่ ง ความเสี ่ย งสืบ เนื่ อ งและความ
เสี่ยงจากการควบคุมมีผลกระทบต่อ
การประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดการ
แสดงข้ อ มูล ที ่ข ัด ต่อ ข้ อ เท จ็ จริง
อันเป็ นสาระสําคัญ ตัวอย่างเช่น ถ้ า
ผู้ ส อบบัญ ชีไ ม่ท ดสอบการควบคุม
ภายใน ผู้ ส อบบัญ ชีไ ม่ส ามารถนํา
ความมีป ระสิท ธิผ ลของการปฏิบ ัติ
ตามการควบคุมภายในไปลดความ
เสี่ยงที่ผ้ ูสอบบัญชีประเมินไว้ ในส่วน
ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ สิ่ง ที่ผู้ บ ริห ารให้ ก าร
รับ รองไว้ เ กี่ย วกับ งบการเงิน บาง
เรื่ อ งได้ ดัง นั้ น เพื่ อ ที ่จ ะลดความ
เสี ่ย งของการตรวจสอบให้ อ ยู ่ใ น
ระดับ ตํ่า ที่ย อมรับ ได้ ผู้ ส อบบัญ ชี
ต้ อ ง ก า ร ค ว า ม เ สี ่ย ง จ า ก ก า ร
ตรวจสอบที่ล ดลง และจะต้ อ งให้
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ผลกระทบต่อ
ขนาดตัวอย่าง
ความเชื ่ อ มั ่น ในการตรวจสอบ
เนื้ อหาสาระมากขึ้น ความต้ องการ
หลัก ฐานการทดสอบรายละเอีย ด
ของรายการและยอดคงเหลือยิ่งมาก
ขึ้ น เท่า ใด (ซึ่ ง จะทํา ให้ ค วามเสี่ย ง
จากการตรวจสอบลดลง) ขนาดของ
ตัวอย่างก็ย่ิงต้ องใหญ่ข้ ึนเท่านั้น
ยิ่ ง ผู้ สอบบั ญ ชี เ ชื่ อมั่ น ในวิ ธี ก าร
ต ร ว จ ส อ บ เ นื้ อ ห า ส า ร ะ อื่ น
(ก า ร ท ด ส อ บ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
รายการและยอดคงเหลื อ หรื อ การ
ตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยวิ ธี ก าร
วิเคราะห์เปรียบเทียบ) เพื่อลดความ
เสี่ ย งจากการตรวจสอบประชากร
กลุ่มหนึ่งให้ อยู่ในระดับที่จะยอมรับ
ได้ มากเท่ า ใดความเชื่ อ มั่น ที่ผ้ ู ส อบ
บัญชีต้องการจากการเลือกตัวอย่าง
จะน้ อ ยลงเท่า นั ้ น ดัง นั ้ น ขนาด
ตัวอย่างก็จะสามารถลดลงได้
ยิ่งผู้สอบบัญชีต้องการความเชื่อมั่น
ว่ า ผลการทดสอบตัวอย่ า งแสดงถึ ง
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่
มีอยู่ จริ งในประชากรมากขึ้นเท่าใด
ขนาดตัวอย่ างก็จําเป็ นต้ องใหญ่ ข้ ึน
เท่านั้น
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่
ยอมรั บ ได้ ยิ่ ง ตํ่ า ลงเท่ า ใด ขนาด
ตัวอย่างก็จาํ เป็ นต้ องใหญ่ข้ นึ เท่านั้น
จํานวนเงินของการแสดงข้ อมูลที่ขัด
ต่อ ข้ อ เท็จ จริง ที่ผู้ ส อบบัญ ชีค าดว่า
จะพบในประชากรที่ต รวจสอบยิ่ง
มากเท่ า ใด ขนาดตั ว อย่ า งก็จํา เป็ น

2. การใช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบเนื้ อหา ลดลง
สาระอื่นเพิ่มขึ้น ในการตรวจสอบ
สิ่ง ที่ผ้ ู บ ริ ห ารได้ ใ ห้ ก ารรั บ รองไว้
เ กี่ ย ว กั บ ง บ ก า ร เ งิ น ใ น เ รื่ อ ง
เดียวกัน

3. การเพิ่มขึ้นของระดับความเชื่อมั่น เพิ่มขึ้น
ที่ผ้ ูสอบบัญชีต้องการว่าการแสดง
ข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง ที่ มี อ ยู่
จริงในประชากรจะไม่ เกินกว่าการ
แสดงข้ อ มู ล ที่ขัด ต่ อข้ อ เท็จ จริ ง ที่
ยอมรับได้
4. การเพิ่มขึ้นของการแสดงข้ อมูลที่ ลดลง
ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ยอมรับได้
5. การเพิ่มขึ้นของจํานวนเงินของการ เพิ่มขึ้น
แสดงข้ อ มู ล ที่ขัด ต่ อข้ อ เท็จ จริ ง ที่
ผู้ ส อ บ บั ญ ชี ค า ด ว่ า จ ะ พ บ ใ น
ประชากรที่ตรวจสอบ
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ผลกระทบต่อ
ขนาดตัวอย่าง

6. การจัดกลุ่มประชากรเมื่อมีความ ลดลง
เหมาะสม

7. จํานวนหน่วยตัวอย่างในประชากร มีผลกระทบเพียง
เล็กน้ อย
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ต้ องใหญ่ข้ ึนเท่านั้น เพื่อให้ สามารถ
ประมาณจํา นวนเงิน ของการแสดง
ข้ อ มูล ที่ข ัด ต่อ ข้ อ เท็จ จริง ที่เ กิด ขึ้ น
จริงในประชากรที่ตรวจสอบได้ อย่าง
สมเหตุสมผล ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
การพิจ ารณาจํา นวนเงิน ของการ
แสดงข้ อ มูล ที ่ข ัด ต่อ ข้ อ เท จ็ จริง
ตามที ่ผู ้ ส อบบัญ ชีค าดว่า จะพบ
รวมถึง มูลค่า ของรายการที่กาํ หนด
ขึ้ น จากการพิจ ารณาผลของการ
ประเมิน ความเสี ่ย ง ผลของการ
ทดสอบการควบคุม ผลของการใช้
วิธีการตรวจสอบในงวดก่อน ๆ และ
ผลของวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ
อื่น
ในกรณีท่ขี นาดของรายการที่เป็ นตัว
เงินในประชากรมีความหลากหลาย
ผู้สอบบัญชีอาจใช้ ประโยชน์จากการ
จัด กลุ่ม รายการที่มีข นาดใกล้ เ คีย ง
กัน เป็ น กลุ ่ม ย่อ ย เมื ่ อ ประชากร
สามารถแบ่ง เป็ น กลุ่ม ย่อ ยได้ อ ย่า ง
เหมาะสม ผลรวมของขนาดตัวอย่าง
จากกลุ่ม ย่อ ยมัก จะน้ อ ยกว่า ขนาด
ตัว อย่า งที่ต้ อ งการในระดับ ความ
เสี่ยงจากการเลือกตัวอย่างที่กาํ หนด
หากได้ เ ลือ กตัว อย่า งหนึ่ ง รายการ
จากประชากรทั้งหมด
ในกรณีที่ป ระชากรมีจํ า นวนมาก
จํานวนของประชากรถ้ ามีผลกระทบ
จะมีผ ลกระทบน้ อ ยมากต่อ จํา นวน
ตัว อย่า ง ส่ว นในกรณีที่ป ระชากรมี
ขนาดเล ก็ การเลือ กตัว อย่า งใน
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ผลกระทบต่อ
ขนาดตัวอย่าง
การสอบบัญ ชีม ัก ไม่ใ ช่ว ิธ ีก ารที่มี
ประสิท ธิภ าพเท่า เทีย มกับ วิธ ีก าร
อื่น ๆ ในการได้ มาซึ่งหลักฐานการ
สอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ
[อย่า งไรก็ต าม เมื่ อ ใช้ วิธ ีก ารเลือ ก
ตัว อย่า งที่เ ป็ น ตัว เงิน จํา นวนเงิน
ของประชากรที ่เ พิ ่ม ขึ้ น ก จ็ ะเพิ ่ม
จํานวนตัวอย่างขึ้นด้ วย เว้ นแต่ส่วน
ที่เ พิ่ ม ขึ้น นั้ น ได้ รับ การชดเชยอย่า ง
เ ป็ น ส ดั ส่ว น จ า ก ร ะ ด ับ ค ว า ม มี
สาระสํ า คัญ ที ่เ พิ ่ม ขึ้ น สํ า หรับ งบ
การเงินโดยรวม (และระดับความมี
ส า ร ะ สํ า ค ัญ ห รือ ร ะ ด ับ สํ า ห รับ
ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ
หรือ การเปิ ดเผยข้ อมูล เฉพาะเรื่ อ ง
หากสามารถทําได้ )]
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ภาคผนวก 4
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก13)
วิธีการเลือกตัวอย่าง
วิธกี ารเลือกตัวอย่างมีหลายวิธี ซึ่งวิธหี ลักๆ มีดังนี้
(ก) การเลือกแบบสุ่มตัวอย่าง (Random selection) (โดยใช้ ตัวสร้ างเลขสุ่ม เช่น การใช้ ตารางตัวเลข
สุ่ม (Random Number Tables))
(ข) การเลือกตัว อย่ า งแบบเป็ นระบบ (Systematic selection) เป็ นการเลือกโดยจํานวนหน่วย
ตัวอย่างในประชากรจะถูกหารด้ วยขนาดของตัวอย่างเพื่อกําหนดช่วงของตัวอย่าง ตัวอย่างเช่น
เลือกทุกใบที่ 50 ซึ่งอาจกําหนดจุดเริ่มต้ นที่จะเลือกในช่วง 50 ตัวอย่างแรก และเลือกตัวอย่าง
ทุกใบที่ 50 ถัดไป แม้ ว่าจุดเริ่มต้ นอาจมีการกําหนดแบบไม่เป็ นระบบ แต่ตัวอย่างจะเป็ นแบบ
เชิงสุ่มโดยแท้ จริงถ้ าได้ มาจากการเลือกโดยใช้ คอมพิวเตอร์หรือใช้ ตารางตัวเลขสุ่ม เมื่อใช้
วิธกี ารเลือกแบบเป็ นระบบ ผู้สอบบัญชีจาํ เป็ นต้ องพิจารณาว่าโครงสร้ างของหน่วยตัวอย่างใน
ประชากรจะต้ องไม่ มีลักษณะที่ทาํ ให้ ช่วงของตัวอย่ างที่กาํ หนดไปตรงกับหน่ วยตัวอย่ างที่มี
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะ
(ค) การเลือกตัวอย่างที่เป็ นจํานวนเงิน (Monetary Unit Sampling) เป็ นรูปแบบของการเลือกตัวอย่าง
โดยถ่วงนํา้ หนักตามมูลค่า (ตามที่อธิบายในภาคผนวก 1) ซึ่งขนาดตัวอย่าง การเลือก และ
การประเมินผลจะเป็ นตัวเงิน
(ง) การเลือกแบบไม่เป็ นระบบ (Haphazard selection) ผู้สอบบัญชีเลือกตัวอย่างโดยไม่ได้ ใช้ เทคนิค
ในการเลือก ถึงแม้ ว่าจะไม่ใช้ เทคนิคแต่ผ้ ูสอบบัญชีต้องไม่มีความลําเอียงหรือเจตนาอย่างหนึ่ง
อย่างใดเป็ นพิเศษ (ตัวอย่างเช่น หลีกเลี่ยงการเลือกตัวอย่างที่ยากแก่การค้ นหา เลือกหรือ
หลีกเลี่ยงการเลือกเฉพาะรายการแรกหรือรายการสุดท้ ายที่ปรากฏในหน้ าเอกสาร) ดังนั้น
ผู้สอบบัญชีควรแน่ใจว่าทุกรายการมีโอกาสถูกเลือก วิธกี ารเลือกแบบไม่เป็ นระบบนี้ไม่เหมาะสม
เมื่อใช้ การเลือกตัวอย่างทางสถิติ
(จ) การเลือกแบบเป็ นกลุ่ม (Block Selection) เป็ นการเลือกกลุ่มของรายการที่ติดกันในประชากร
การเลือกแบบเป็ นกลุ่มโดยปกติไม่สามารถใช้ เป็ นการเลือกตัวอย่ างในการสอบบัญชีเพราะ
ประชากรส่วนใหญ่ มีโครงสร้ างในลักษณะที่รายการที่เรียงลําดับมักมีลักษณะที่คล้ ายคลึงกัน
แต่มีลักษณะแตกต่างจากรายการอื่นในประชากร แม้ ว่าในบางสถานการณ์อาจเป็ นการเหมาะสม
ที่จะตรวจสอบรายการเป็ นกลุ่ม แต่วิธกี ารเลือกตัวอย่างที่เหมาะสมเกิดขึ้นน้ อยมากเมื่อผู้สอบบัญชี
ต้ องการได้ ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับประชากรทั้งหมดโดยใช้ ตัวอย่าง
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