บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชือ่ และทีต่ ั้งของ บริษทั สหการสอบบัญชี จากัด (United-Auditing Limited.)

รูปที่ 3.1 ภาพด้านหน้า บริษทั สหการสอบบัญชี จากัด

รูปที่ 3.2 ภาพด้านข้าง บริษทั สหการสอบบัญชี จากัด
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3.2 รายละเอียด บริษทั สหการสอบบัญชี จากัด ( United-Auditing Limited.)

รูปที่ 3.3 ภาพแผนที่ บริษทั สหการสอบบัญชี จากัด
ทีอ่ ยู่
: เลขที่ 100 ถนนพระราม4 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 02-623-3300
Fax
: 02-623-3020 ต่อ 2

3.3 ลั กษณะการประกอบการและการให้บริการหลั กขององค์ กร
บริษทั สหการสอบบัญชี จากัด มีการ
บริการให้ความเชื่อมัน่ ( Assurance Services) แก่
ลูกค้า ซึง่ มีการบริการคือ ตรวจสอบงบการเงิน (Financial Statement Audit ) จะเป็นบริการ การ
ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี และรายงานทางการเงิน เช่ น งบ แสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน งบ
กระแสเงินสด และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประเมินว่าข้อมูลดังกล่าวมีความสมบูรณ์
เชื่อถือได้และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ ,การตรวจสอบการดาเนินงาน( Operational Audit )
จะเป็นการสอบทานขัน้ ตอน วิธีการปฏิบตั งิ านและภาระหน้าทีต่ า่ ง ๆ ในองค์กร
Organization’s
Processes and Functions เพื่อให้มนั่ ใจว่า ลาดับขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ านและภาระหน้าทีใ่ นแต่ละ
หน่วยงานได้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามขัน้ ตอนทีก่ าหนดไว้อย่างเหมาะสม
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3.4 ตาแหน่งและลั กษณะงานทีน่ ักศึกษาได้รบั มอบหมาย

รูปที่ 3.4 ภาพนักศึกษา ณ.บริษทั สหการสอบบัญชี จากัด
 ชือ่ นักศึกษา
 แผนก
 ตาแหน่ง

:
:
:

นางสาวณัฐสิริ กอเกียรตินันท์
ตรวจสอบบัญชี (Auditing)
ผูช้ ่ วยผูต้ รวจสอบบัญชี (Audit Assistant)

3.5 ลั กษณะงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
3.5.1

3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5

ผูจ้ ดั ทาได้รบั มอบหมายให้ เข้าปฏิบตั กิ าร ตรวจสอบ ณ.วันสิน้ งวด และตรวจสอบ ความ
ถูกต้องครบถ้วนของจานวนเงินทีบ่ นั ทึกลงในสมุดบัญชี รวมทัง้ เอกสารทางการเงินของ
สถานประกอบทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบ
ตรวจรายการต่างๆ ทีบ่ นั ทึกไว้ในสมุดบัญชี เช่ น บัญชี ประจาวัน หรือบัญชี รายวัน เพื่อให้
แน่วา่ การบันทึกจานวนเงินและรายการต่างๆ ลงในสมุดบัญชี เป็นไปโดยถูกต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของการโอนรายการต่างๆ จากบัญชี รายวันไปลงบัญชีแยกประเภท
ตรวจนับเงินสด และ ตรวจสอบยอดเงินในธนาคารตรวจสอบจานวนเงินทีร่ บั มา และจ่าย
ไปตลอดจนหลักทรัพย์ทซี่ อื้ ขาย
ทาการตรวจดูเช็คเงินสด เพื่อสอบยอดเงิน ลายเซ็นการขีดฆ่า และวันทีส่ งั่ จ่ายเข้าบัญชี เงิน
สด สอบรายการในบัญชี รายวัน และบัญชี แยกประเภทกับใบเสร็จจ่ายเงินสด ใบเสร็จซือ้
ของ และใบเสร็จแสดงค่าใช้จา่ ย
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3.5.6
3.5.7

ตรวจสอบรายการสิง่ ของ ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงิน ทาเอกสารทางการเงินให้แก่
ลูกค้า เช่ น เอกสารแสดงกาไรและขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน
เตรียมรายงานแสดงรายการต่างๆอย่างละเอียด เช่ น ต้นทุน สินทรัพย์ หนี้สนิ
ปริมาณการ
ขายกาไรสุทธิ และค่าเสือ่ มสินทรัพย์ตา่ งๆ

3.6 ชือ่ และตาแหน่งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
 ชือ่ – สกุล :
 แผนก
:
 ตาแหน่ง :

นางสาวจินดา แซ่คู
ตรวจสอบบัญชี (Auditing)
กรรมการผูบ้ ริหารทีมตรวจสอบ( Director)
ผูต้ รวจสอบบัญชี รบั อนุญาต( Certified Public Accountants)

3.7 ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา คือ ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 27
มิถนุ ายน 2557 ในตาแหน่งผูช้ ่ วยผูต้ รวจสอบ ( Audit Assistant) ณ บริษทั สหการสอบบัญชี จากัด
รวมทัง้ หมด คือ 16 สัปดาห์

3.8 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
โครงงานสหกิจศึกษา
1. กาหนดหัวข้อในการศึกษาทาโครงการ
1.1 ทาการปรึกษพนักงานทีป่ รึกษาและ
พนักงานในทีมตรวจสอบ(Audit
Team) เกี่ยวกับหัวข้อโครงงานสห
กิจศึกษา
1.2 ได้รบั ความเห็นจากพนักงานที่
ปรึกษาในการทาโครงงานหัวเรือ่ ง
เกี่ยวกับบัญชี “ลู กหนี้การค้า ”

เดือน
มีนาคม

เดือน
เมษายน

เดือน
เดือน
พฤษภาคม มิถุ นายน
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1.3 นาหัวข้อทีไ่ ด้รบั ความเห็นนั้นไป
ปรึกษากับอาจารย์ทปี่ รึกษา และได้
ทาการกาหนดหัวเรือ่ งโครงงานว่า
“การตรวจสอบเนื้อหาสาระ
บัญชีลู กหนี้การค้ า ”
2. รวบรวมข้อมูล ในการจัดทาโครงงานสห
กิจศึกษา
2.1 ศึกษาข้อมูล บัญชี ลู กหนี้ ว่ามี
รายละเอียดอะไรบ้าง เช่น ประเภท
ของลู กหนี้ , คานิยาม เป็นต้น
2.2 ศึกษาข้อมูล และวิธีการ ในการ
ตรวจสอบเนื้อหาสาระ โดยใช้การ
สอบถามพนักงานทีป่ รีกษา และ ทีม
ตรวจสอบ(Audit team)
3. วางแผนปฏิบตั ิงาน
3.1 เริม่ จัดทาโครงงาน โดยการร่าง
โครงงานตามทีไ่ ด้กาหนด ในบทที่ 1 ,
บทที่ 2
3.2 จัดเตรียมแบบฟอร์ม และ เอกสารที่
ใช้ในการตรวจสอบเนื้อหาสาระ
บัญชีลู กหนี้การค้ า
3.3 เรียบเรียงลาดับเนื้อหาขั้นตอนของ
การตรวจสอบเนื้อหาสาระตาม
“แนวทางการตรวจสอบ” หรือ
Audit Program
4. สรุปผลโครงงาน
4.1 ร่างเอกสาร บทที่ 3 , บทที่ 4
4.2 สรุปประเด็นปัญหาทีค่ ้ นพบใน
ระหว่างจัดทา เรือ่ งของมาตราฐาน
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4.3 การสอบบัญชี และ มาตรฐาน
รายงานทางการเงินทีเ่ กี่ยวกับบัญชี
ลู กหนี้
4.4 ได้รบั คาปรึกษาจากพนักงานที่
ปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นทีค่ ้ นพบ
4.5 นาร่างโครงงาน ให้พนักงานทีป่ รึกษา
ตรวจทานว่า เนื้อหาโครงงาน ไม่
กระทบต่อจรรยาบรรณของ
สานักงานตรวจสอบบัญชี ในเรือ่ ง
การเก็บรักษาความลั บของลู กค้ า
5. จัดทาเอกสาร
5.1 นาโครงงานสหกิจศึกษาให้อาจารย์
ทีป่ รีกษา ตรวจทานความเหมาะสม
และครบถ้วนของเนื้อหาโครงงาน
5.2 จัดพิมพ์โครงงานสหกิจศึกษา
ตารางที่ 3.1 ตาราง Gantt chart แสดงระยะเวลาในการดาเนินโครงงาน
3.9 อุปกรณ์และเครื่องมือทีใ่ ช้
 กระดาษทาการ ( Audit Working Paper or Documentation) หมายถึง เอกสาร หรือ
บันทึกทีจ่ ดั ทาขึน้ โดยผูส้ อบบัญชี หรือเอกสารทีบ่ นั ทึกผูส้ อบบัญชี ได้รบั และเก็บ
รักษาไว้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านสอบบัญชี
 กระดาษทาการหลัก( Lead Schedule)
 กระดาษทาการสรุปผลการตรวจสอบ( Summary)
 กระดาษทาการสรุปรายการปรับปรุงและรายการจัดประเภทบัญชี ใหม่
(Adjustment and Reclassification Journal Entry Working Papers)
 กระดาษทาการแนวการสอบบัญชี ( Audit Program)
 กระดาษทาการสนับสนุน( Supporting Schedule Working Paper)
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 Software
 โปรแกรม Microsoft Word
 โปรแกรม Microsoft Excel
 Hardware
 เครื่องคอมพิวเตอร์

รูปที่ 3.5 ภาพ กระดาษทาการหลัก (Lead Schedule)

รูปที่ 3.6 ภาพ กระดาษทาการสนับสนุน (Supporting Schedule Working Paper)
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รูปที่ 3.7 ภาพ กระดาษทาการสรุปผลการตรวจสอบ (Summary)
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รูปที่ 3.8 ภาพ กระดาษทาการสรุปรายการปรับปรุง (Adjustment Working Papers)
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รูปที่ 3.9 ภาพ กระดาษทาการจัดประเภทบัญชี ใหม่ ( Reclassification Working Papers)
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รูปที่ 3.10 ภาพ กระดาษทาการแนวการสอบบัญชี (Audit Program)

