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บทคัดย่อ
บริษทั สหการสอบบัญชี จากัด
(United-Auditing Limited.) เป็นบริษทั ทีใ่ ห้บริการ
ให้ความเชือ่ มั่น(Assurance Engagements) ในด้าน
การตรวจสอบงบการเงิน หรือ งานตรวจสอบ
(Audit of Financial Statements) การตรวจสอบงบ
การเงิน ผูส้ อบบัญชีควรศึกษาและทาความเข้าใจใน
ระบบบัญชี ของวงจรรายการค้าทีแ่ บ่งออกเป็น 5
วงจร วงจรรายได้ถอื เป็นวงจรทีส่ าคัญ ซึง่ ผูส้ อบ
บัญชีและเจ้าของกิจารควรให้ความสาคัญกับ วงจร
รายได้ เนื่องจากทุกกิจการต้องมีรายได้จากการ
ดาเนินงาน มิฉะนั้น กิจการจะไม่สามารถดารง
ต่อไปได้และวงจรรายได้กอ่ ให้เ กิดบัญชีทมี่ ียอด
คงเหลืออันเป็นสาระสาคัญ คือ บัญชีลกู หนี้
ผูจ้ ัดทาได้เ ห็นถึงความสาคัญ จึงนา
แนวทางการสอบบัญชี ( Audit Program) แสดง
ตัวอย่างการตรวจสอบเนื้อหาสาระบัญชีลกู หนี้
การค้า เพื่อให้ได้มาซึง่ “หลักฐานการสอบบัญชี” ที่
เพียงพอและเหมาะสม สนับสนุนสิง่ ทีผ่ บู้ ริหารได้
ให้คารับรอง และบรรลุวตั ถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบ ผูจ้ ัดทา จึงได้นาแนวคิดนี้ไปปรึกษา
พนักงานทีป่ รึกษา จึงได้มรี ายงาน นี้ขึ้นมา มีชอื่ ว่า
“การตรวจสอบเนื้อหาสาระบัญชีลกู หนี้การค้า”
Abstract
United-Auditing Limited is the
company that provides Assurance Engagements in
the Audit of Financial Statements. In financial

audit we should study and comprehend in
accounting cycles which divide into 5 cycles.
Income cycle is the most important cycle. The
auditors and managers should give the significance
of income cycle. Because every business must
have income otherwise business can’t be
continued. Income cycle makes the accounts which
are important such as the debtors.
I, who make this report, understand
its importance then I bring the Audit Program to
show the examples of account receivable
examination. Finally it gives audit evidence that is
enough and suitable. It supports the executives’
confirmation and it gets the purpose of auditing. I
take this idea and consult with the director. This
report is name “Substantive test of account
receivable”.
วัตถุ ประสงค์ของโครงงาน
1. เพื่อช่วยให้ผสู้ อบบัญชีได้มาซึง่ หลักฐานการ
สอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสม
2. เพื่อสนับสนุนสิง่ ทีผ่ บู้ ริหารได้ให้คารับรอง ไว้
เกีย่ วกับงบการเงิน
3. เพื่อช่วยให้ผสู้ อบบัญชีบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี

ขอบเขตของโครงงาน
สามารถกาหนดวิธกี ารตรวจสอบ ตาม
แนวทางการตรวจสอบบัญชี( Audit Program) ทีจ่ ะ
ใช้ในการรวบรวม “หลักฐานการสอบบัญชี ” ที่
เพียงพอและเหมาะสมในการตรวจสอบเนื้อหาสาระ
บัญชีลกู หนี้การค้า
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ช่วยให้ผสู้ อบบัญชี สามารถหาหลักฐานการ
สอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสม
2. ช่วยให้ผสู้ อบบัญชี บรรลุวตั ถุประสงค์ การ
ตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชีลกู หนี้การค้า
3. ช่วยให้ผบู้ ริหารของกิจการ เห็นความสาคัญของ
การประเมินและควบคุมความเสีย่ งของ
บัญชีลกู หนี้การค้า ซึง่ มีผลกระทบต่อวงจร
รายได้อนั เป็นสาระสาคัญของกิจการ
4. ช่วยลดความผิดพลาดในการตรวจสอบข้อมูล
เพื่อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีทมี่ ีคณ
ุ ภาพ
การตรวจสอบเนื้อ หาสาระบัญชีลู กหนี้การค้า
1. การออกแบบการตรวจสอบเนื้อหาสาระ
ผูส้ อบบัญชีจะมีการออกแบบการ
ตรวจสอบเนื้อหาสาระบัญชีลกู หนี้การค้า หรือ แนว
ทางการตรวจสอบ( Audit Program) เพื่อเป็นการ
กาหนดวิธกี ารตรวจสอบทีจ่ ะใช้ในการรวบรวม
หลักฐานการสอบบัญชี เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบยอดคงเหลือของ
บัญชีลกู หนี้การค้า แนวการสอบบัญชี จะ ระบุถงึ
วิธกี ารตรวจสอบทีจ่ ะใช้ ขนาดของตัวอย่างทีจ่ ะ
เลือกมาตรวจสอบซึง่ ผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชีสามารถ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามทีร่ ะบุไว้ในแนวการสอบ
บัญชีได้ เพื่อให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีที่
ต้องการใช้ในการควบคุมและบันทึกการปฏิบตั งิ าน
ให้เ ป็นไปอย่างถูกต้อง

รูปที่1 แนวทางการตรวจสอบบัญชี
2. การกาหนดค่า ความมีสาระสาคัญ
กาหนด ระดับความมีสาระสาคัญ
(Materiality Level) กล่าวคือ ขนาด หรือ ลักษณะ
ของความไม่ถกู ต้องของรายการและข้อมูลทีผ่ สู้ อบ
บัญชียอมรับได้ โดยสามารถแสดงความเห็นต่องบ
การเงิน “ถูกต้องตามควร” การกาหนดระดับความมี
สาระสาคัญ ช่วยให้ผสู้ อบบัญชีประเมินผลกระทบ
จากการแสดงข้อมูลทีข่ ัดต่อข้อเท็จจริง
ในการ
ตรวจสอบอันเป็นสาระสาคัญได้อย่างถูกต้อง
3. การกาหนดความเสีย่ งบัญชีลกู หนี้
การตรวจสอบเนื้อหาสาระบัญชี
ลูกหนี้การค้า เริม่ แรกจะมีการประเมินระดับความ
เสีย่ งการคานวณขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง ( Sample
Size Calculation) ขึ้ นมาทดสอบด้วยวิธกี าร
ตรวจสอบเนื้อหาสาระ เพื่อให้ผสู้ อบบัญชีมีเ กณฑ์ที่
สมเหตุสมผลทีจ่ ะสรุปผลเกีย่ วกับประชากรทัง้ หมด

รูปที่2 ประเมินระดับความเสีย่ ง

ทดสอบยอดบัญชีลกู หนี้การค้าในเบือ้ งต้น
ตรวจสอบรายการยอดยกมาของ
บัญชีลกู หนี้การค้าและบัญชีทเี่ กีย่ วข้องกับยอดยก
ไปกับกระดาษทาการปีกอ่ น ตรวจสอบความถูกต้อง
ของ ยอดรวมบัญชีลกู หนี้ในงบทดลองกับบัญชีแยก
ประเภทลูกหนี้ และตรวจสอบความถูกต้องของ
บัญชีย่อยลูกหนี้รายตัวกับยอดรวมในบัญชีแยก
ประเภททัว่ ไป
5. วิธกี ารวิเ คราะห์เ ปรียบเทียบ
เปรียบเทียบยอดลูกหนี้ของปีนี้กบั ปี
ก่อน ทา การวิเ คราะห์เ ปรียบเทียบรวมถึงการ
สอบสวนหากจาเป็นสาหรับการเปลีย่ นแปลงและ
ความสัมพันธ์ทถี่ กู ระบุไว้ ซึง่ ขัดแย้งกันกับข้อมูลที่
เกีย่ วข้องอืน่ หรือทีแ่ ตกต่างไปจากจานวนที่
คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสาคัญ
6. การทดสอบนโยบายการรับรูร้ ายได้และวิธี
ปฏิบตั -ิ ลูกหนี้
7. วิธกี ารตรวจสอบให้ได้มาซึง่ หลักฐาน
ทดสอบการยืนยันคงเหลือบัญชีลกู หนี้
การค้า เพื่อให้มั่นใจว่ายอดเท่ากับยอดการ
วิเ คราะห์อายุ ลกู หนี้ และจัดเตรียมหนังสือขอยืนยัน
ยอดลูกหนี้หรือให้ลกู ค้าจัดเตรียมหนังสือยืนยันยอด
ของรายการทีเ่ ลือกไว้ และทาการส่งหนังสือยืนยัน
ยอดเองเปรียบเทียบยอดทีไ่ ด้รบั ตอบกลับกับยอดที่
ถาม และให้ลกู ค้ากระทบยอดจานวนทีไ่ ม่ถกู ต้อง
รวมถึงสรุปผลการส่งหนังสือยืนยั นยอด
4.

รูปที่3 หนังสือยื นยั นยอดลูกหนี้

ทดสอบลูกหนี้การค้ากับการชาระเงิน
หลังสิน้ ปี( Subsequent) โดยการทาการตรวจสอบ
กับBank Statement ปี57 เพื่อดูการรับชาระหลังสิน้
ปี56 และใบกากับภาษี
8. ประเมินความเพียงพอของค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญ
พิจารณารายการเอกสารทีย่ ืนยันถึง
การชาระเงินล่าช้า และพิจารณาถึงศักยภาพในการ
ชาระเงินของลูกหนี้
9. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
 การจาแนกบัญชีลกู หนี้การค้าออกจาก
ลูกหนี้อนื่
 ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล
ภาระผูกพันของลูกหนี้
 ความเพียงพอในการเปิดเผยนโยบาย
การรับรูร้ ายได้และวิธปี ฏิบตั -ิ ลูกหนี้

รูปที่4 การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
สรุปผล
หลังจากทีด่ าเนินโครงการเสร็จสิน้
แล้วทาให้ทราบถึงผลตอบรับของโครงงานนี้
คือ ช่วยให้ผสู้ อบบัญชีสามารถหาหลักฐานการ
สอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสม บรรลุ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบยอดคงเหลือของ
บัญชีลกู หนี้การค้า และช่วยให้ผบู้ ริหารของ
กิจการเห็นความสาคัญของควบคุมความเสีย่ ง
ของบัญชีลกู หนี้การค้า ซึง่ มีผลกระทบต่อวงจร
รายได้อนั เป็นสาระสาคัญของกิจการ ทัง้ นี้ได้
ช่วยลดความผิดพลาดในการตรวจสอบข้อมูล
เพื่อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีทมี่ ีคณ
ุ ภาพ
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