รายงานการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา

ขันตอน หลักฐานและเทคนิคทีใช้ ในการสอบบัญชี
Steps evidences and techniques used in auditing.

โดย
นางสาวกมลนัทธ์ จงรัตนวิทย์

5304300438

นางสาวศิริกลุ

สวัสดิภาพพันธ์ 5304300554

นางสาวศิริพร

กิมเยือน

5304300555

รายงงานนีเป็ นส่ วนหนึงของวิชาสหกิจศึกษา
ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษาที 3 ปี การศึกษา 2555

หัวข้ อโครงงาน

ขันตอน หลักฐานและเทคนิคทีใช้ในการสอบบัญชี

Steps evidences and techniques used in auditing.
รายชื อผู้จัดทํา

นางสาวกมลนัทธ์ จงรัตนวิทย์

5304300438

นางสาวศิริกุล

สวัสดิภาพพันธ์ 5304300554

นางสาวศิริพร

กิมเยือน

ภาควิชา

การบัญชี

อาจารย์ ทปรึ
ี กษา

อาจารย์อชั ฌาธร นุชิตประสิ ทธิ@ชยั

5304300555

อนุมตั ิให้โครงงานนีเป็ นส่ วนหนึงของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ภาควิชา การบัญชี
ประจําปี การศึกษาที 3/2555

คณะกรรมการการสอบโครงงาน

.........................................................อาจารย์ทีปรึ กษา
( อาจารย์อชั ฌาธร นุชิตประสิ ทธิ@ ชยั )
.......................................................พนักงานทีปรึ กษา
( อาจารย์วนิ ยั พิบูลย์ปรี ชา )
............................................................กรรมการกลาง
( อาจารย์ไขแสง ขุนพาสน์ )

................................................ผูอ้ าํ นวยการสํานักสหกิจศึกษา
( ดร. มารุ จ ลิมปะวัฒนะ )

-ก-

จดหมายนําส่ งรายงาน
วันที 15 สิ งหาคม พ.ศ. 2556
เรื อง ขอส่ งรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
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อาจารย์อชั ฌาธร นุชิตประสิ ทธิ@ ชยั
ตามที คณะผูจ้ ดั ทํา นางสาวกมลนัทธ์ จงรัตนวิทย์ นางสาวศิริกุล สวัสดิ ภาพพันธ์ และ
นางสาวศิริพร กิมเยือน นักศึกษาภาควิชา การบัญชี คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ไป
ปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษา ระหว่างวันที 4 มีนาคม พ.ศ.2556 ถึ ง 21 มิถุนายน พ.ศ.2556 ในตําแหน่ ง
ผู ้ช่ ว ยผู ้ต รวจสอบ ณ สํ า นั ก งานบั ญ ชี ท นายความมิ ต รประชา และได้ รั บ มอบหมายจาก
พนั ก งานที ปรึ ก ษาให้ ศึ ก ษาและทํา รายงาน เรื อง “ ขันตอน หลัก ฐาน และเทคนิ ค ที ใช้ ใ น
การสอบบัญชี ”
บัด นี การปฏิ บ ัติง านสหกิ จศึ ก ษาได้สิ นสุ ด แล้ว คณะผูจ้ ัดทํา จึ ง ขอส่ ง รายงานดัง กล่ า ว
มาพร้อมกันนี จํานวน 1 เล่ม เพือขอรับคําปรึ กษาต่อไป

จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวกมลนัทธ์ จงรัตนวิทย์
นางสาวศิริกุล
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คณะผูจ้ ดั ทํารายงาน
15 สิ งหาคม2556

-ค-

บทคัดย่ อ
ผูบ้ ริ หารของแต่ละกิจการมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน โดยงบการเงินจะเป็ น
ที น่ า เชื อถื อ ก็ ต่ อ เมื อได้รั บ การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตซึ งมี ค วามเป็ นอิ ส ระเป็ น
ผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และเชี ยวชาญทางการบัญชี ได้เข้าตรวจสอบและให้ความเห็ นรับรองต่อ
งบการเงิ นนันว่าได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี ทีรับรองทัวไป
โครงงานเล่ ม นี เป็ นการอธิ บ ายถึ ง ความหมายและความสํ า คัญ ของการสอบบัญ ชี ขันตอนใน
การสอบบัญ ชี ว่ า การตรวจสอบบัญ ชี นันจะเริ มการตรวจสอบอย่ า งไรประกอบกับ หลัก ฐาน
ที ตรวจพบ และเทคนิ ค ที ใช้เ พื อให้ไ ด้ม าซึ งหลัก ฐาน เช่ น การตรวจเอกสาร การสั ง เกตการณ์
การทดสอบการคํานวณ เป็ นต้น จะต้องมีความสอดคล้องต้องกัน เพือนําไปสู่ ขอ้ สรุ ปและใช้เป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของผูส้ อบบัญชี และสนับสนุ นสิ งที ผูบ้ ริ หารได้ให้การรั บรองไว้ใน
งบการเงิ นเกี ยวกับ เรื องของ ความมี อยู่จริ ง สิ ท ธิ และภาระผูก พัน การเกิ ดขึ นจริ ง ความถู กต้อง
ครบถ้วน การแสดงมูลค่าหรื อการตีราคา การวัดมูลค่า และการแสดงรายการ/การเปิ ดเผยข้อมูล
โดยงบการเงินทีได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตแล้วจะเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หาร
และผูใ้ ช้งบการเงินกลุ่มต่างๆต่อไป
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บทที 1
บทนํา
รายละเอียดของสถานประกอบการ

รู ปที 1.1 สถานทีตังของสํานักงาน
1.1 ข้ อมูลของสถานประกอบการ
ชื อสถานประกอบการ

:

สํ านักงานบัญชี ทนายความมิตรประชา

สถานทีตัง

:

589 อาคารถุงเงิน ถนนลาดหญ้ า คลองสาน กรุ งเทพ 10600

โทรศัพท์

:

02-861-4611-5

โทรสาร

:

02-438-2202

1.2 ข้ อมูลผู้บริหาร
ดร.เอกพงษ์

ตังศรีสงวน

ตําแหน่ ง

ผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา
1993-1997 Chulalongkorn University
• Bachelor of Engineering in Electrical Engineering
1998-1999 Asian Institute of Technology
• Master of Engineerring in telecommunications
2000-2002 Asian Institute of Technology
• Doctor of Engineering in Telecommunications
2000-2003 Bangkok University
• Bachelor of Accounting
2010-2013 Chulalongkorn University
• Bachelor of Laws
ประวัติการทํางาน
2004 – Present : Audit Partner (Yougyout Accounting and Law Office)
2004 – Present : Audit Partner ( Mitprachar Accounting and Law Office)
2008 – Present : Financial Advisor ( Siam Fitting Co.,Ltd)
2011 – Present : Trainer/Speaker (Association of Investment Management
Companies )

2004 – 2012

:Managing Director( Youthson Automation Co.,Ltd)

2004 -2010

:Adjunct Lecturer( Shinawatra University)

2003 -2004

:Full-Time Faculty Member(Telecommunications Engineering
Program,Shinawatra University)

2001

:Invited Researcher( Communications Laboratory, Helsinki
University of Technology,Finland)

2000

:Teaching Associate( Telecommunications Program,Asian Institute
of Technology)

1997 – 1998

:System Engineering( T.N. Information Systems Ltd)

1.3 ลักษณะการดําเนินงานของสถานประกอบการ
สํ านักงานยงยุทธการบัญชี และกฎหมายก่อตังขึ นในปี พ.ศ. 2499 โดยคุ ณยงยุทธ ตังศรี
สงวนและเพือนโดยเริ มต้นให้บริ การรับทําบัญชี และให้คาํ ปรึ กษาด้านกฏหมายแก่กิจการขนาดเล็ก
และขนาดกลางในเขตกรุ งเทพมหานครด้วยปณิ ธานในการปฏิบตั ิงานด้วยความซื อสัตย์และจริ งใจ
ใส่ ใจกับปั ญหาของลู กค้าดังปั ญหาของเราเอง สํานักงานฯจึ งได้รับความไว้วางใจจากลู กค้าและ
ไ ด้ รั บ ก า ร แ น ะ นํ า บ อ ก ต่ อ ทํ า ใ ห้ มี ฐ า น ลู ก ค้ า ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ม า ก ขึ น เ ป็ น ลํ า ดั บ
นับแต่จุดเริ มต้น สํานักงานฯได้มีการพัฒนาระบบงานและรู ปแบบการบริ การในด้านต่าง ๆ
อย่างต่อเนื องเพืออํานวยความสะดวกแก่ ลูกค้าทุกกลุ่มสู งทีสุ ดและยังคงได้รับความไว้วางใจจาก
ลูกค้าตังแต่ยุคแรกซึ งประสบความสําเร็ จในการดําเนิ นกิ จการกลายเป็ นธุ รกิ จขนาดใหญ่รวมทัง
ลู ก ค้ า ใหม่ ห ลากหลายกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ซึ งให้ ค วามเชื อมั นในคุ ณ ภาพการให้ บ ริ การของเรา
ปั จจุบนั สํานักงานฯ มีฐานลู กค้าครอบคลุ มธุ รกิ จหลากหลายประเภท ตังแต่กิจการซื อมา
ขายไปนําเข้า-ส่ งออก อสังหาริ มทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง วางระบบไฟฟ้ า ซ่ อมรถยนต์ ซอฟแวร์ สปา
ร้ า นอาหาร ฯลฯ ไปจนถึ ง ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมผลิ ตสิ นค้า เบา-หนัก อาทิ อุต สาหกรรมกระดาษ

สิ งพิมพ์ สิ งทอ เสื อผ้าสําเร็ จรู ป บรรจุ ภณ
ั ฑ์ สารเคมี ท่อโลหะ วัสดุ ก่อสร้ าง เป็ นต้น ลักษณะการ
ดําเนินงานของสถานประกอบการสามารถสรุ ปลักษณะการให้บริ การได้ดงั นี
1.บริ การจัดทําบัญชี
2.บริ การวางระบบบัญชี/ระบบข้อมูลภายในเพือการบริ หาร
3.บริ การให้คาํ ปรึ กษาด้านบัญชีและวางแผนด้านภาษีอากร เพือให้ธุรกิจเสี ยภาษีได้อย่างถูกต้องและ
ประหยัดทีสุ ด
4.บริ การให้คาํ ปรึ กษาและจดทะเบียนธุ รกิจ ดังต่อไปนี
-จดทะเบี ยนธุ รกิ จประเภทนิ ติบุคคล ได้แก่ จดทะเบี ยนบริ ษทั ,จดทะเบี ยนห้า ง
หุ ้นส่ วน, จดทะเบียนตังบริ ษทั , จดทะเบียนตังห้างหุ ้นส่ วน , จดทะเบียนจัดตังคณะบุคคล , จด
ทะเบียนห้างร้าน-ร้านค้าต่างๆ
-จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิม
5.บริ การยืนแบบและนําส่ งภาษี
5.1 ยืนแบบประจําเดือน ประกอบด้วย
-จัดทําและยืนภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ทีจ่าย (ภงด.1)
-จัดทําและยืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่าย (ภงด.3)
-จัดทําและยืนภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ทีจ่าย (ภงด .53,54)
-จัดทําและยืนภาษีมูลค่าเพิม(ภพ.30)
-จัดทํารายงานภาษีซือและภาษีขายประจําเดือน
-จัดทําและยืนสมทบประกันสังคม
5.2 ยืนแบบประจําปี ประกอบด้วย
-จัดทําและยืนภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ งปี (ภงด.51)
-จัดทําและยืนภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ นปี (ภงด.50)

-จัดทําและยืนแบบหัก ณ ทีจ่ายพนักงานประจําปี (ภงด .1ก)
6.บริ การตรวจสอบบัญชีภายใน(Internal Audit ) เพือการควบคุมภายในทีดี
7.บริ การด้านกฏหมาย เช่ น ให้คาํ ปรึ กษากฏหมายเกี ยวกับธุ รกิ จ บริ การทีปรึ กษาในการตรวจร่ าง
และทํานิติกรรมสัญญาต่างๆ บริ การให้คาํ ปรึ กษาทางอรรถคดีและการว่าความ
8.บริ การด้าน IT เช่ น บริ การวางระบบคอมพิวเตอร์ เพือธุ รกิ จ บริ การทีปรึ กษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือธุ รกิจ
1.4 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
ผู้จัดการ
ดร.เอกพงษ์ ตังศรี สงวน
รองผู้จัดการ
คุณรัชดาวัลย์ ศรี ปรางค์ชยั เวศ

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

(ผูท้ าํ บัญชี)

(ผูท้ าํ บัญชี)

(ผูส้ อบบัญชี )

(ผูส้ อบบัญชี )

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

(ผูช้ ่วยผูท้ าํ บัญชี)

(ผูช้ ่วยผูท้ าํ บัญชี)

(ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี )

(ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี )

นักศึกษา

นักศึกษา

นักศึกษา

นักศึกษา

พนักงานรับส่ งเอกสาร
รู ปที 1.2 แสดงโครงสร้างองค์กรของสํานักงานทนายความมิตรประชา

นักศึกษา

1.5 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีนักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตําแหน่ งงานทีนักศึกษารับผิดชอบ :

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

ลักษณะงานทีนักศึกษารับผิดชอบ :

ตรวจสอบบัญชี ต่างๆ จัดทํากระดาษทําการและ
ปิ ดงบการเงิน

1.6 ชื อและตําแหน่ งของพนักงานทีปรึกษา
ชื อพนักงานทีปรึกษา

:

ดร.เอกพงษ์ ตังศรีสงวน

ตําแหน่ ง

:

ผู้จัดการ , Audit Partner

เริมปฏิบัติงาน

:

วันที 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556

สิ นสุ ดการปฏิบัติงาน

:

วันที 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556

1.7 ระยะเวลาทีปฏิบัติงาน

บทที 2
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
2.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในการดําเนิ นธุ รกิ จ ผูบ้ ริ หารของกิ จการมี หน้าที รั บ ผิดชอบในการจัดทํา งบการเงิ นเพื อ
แสดงฐานะการเงิ น และผลการดําเนิ นงานของกิ จการในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ซึ งงบการเงิ น
นอกจากจะมี ป ระโยชน์ ต่ อ การตัด สิ น ใจของผูบ้ ริ ห ารแล้ว ยัง มี ป ระโยชน์ แ ก่ ผูใ้ ช้ ง บการเงิ น ที
เกี ยวข้องอี กด้วย โดยงบการเงิ นทําให้ทราบถึ งผลการดําเนิ นงานของกิ จการทีผ่านมา รวมถึ งนัก
ลงทุ นที สนใจทําธุ รกิ จร่ วมกัน เป็ นต้น ซึ งในการจัดทํางบการเงิ นนันอาจเกิ ดข้อผิดพลาด หรื อ
บิดเบือนข้อมูลอันมีสาระสําคัญได้ จึงเป็ นหน้าทีของผูต้ รวจสอบบัญชี ทีจะต้องมีความเป็ นอิสระ
เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และเชี ยวชาญทางการบัญชี เข้าตรวจสอบและให้ความเห็นรับรองต่อ
งบการเงินว่า งบการเงินนันได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของกิจการ
ได้อย่างถู กต้องตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี ทีรั บรองทัวไปประกอบกับ
หลักฐาน และเทคนิคทีใช้เพือให้ได้มาซึ งหลักฐานจะต้องมีความสอดคล้องต้องกัน ดังนันการสอบ
บัญชี จึงถื อว่ามีความสําคัญทีจะช่ วยให้การดําเนิ นงานภายในกิ จการเป็ นไปอย่างถูกต้องและเป็ น
ประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจในเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินกลุ่มต่างๆ
คณะผูจ้ ดั ทําจึงได้จดั ทํารายงานเรื องขันตอน หลักฐานและเทคนิ คทีใช้ในการตรวจสอบขึน
เนื องจากเป็ นส่ ว นที สํ า คัญ ที จะนํา ไปสู่ ก ารแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ได้อ ย่า งถู ก ต้อ งและ
น่ าเชื อถื อ อี กทังเป็ นแนวทางในการศึ กษาและเผยแพร่ การปฏิ บตั ิ งานจริ ง ให้กบั บุ คคลที มี ความ
สนใจในเรื องของการตรวจสอบบัญชีต่อไป
2.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1 เพือเข้าใจความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการของการสอบบัญชี
2.เพือศึกษาการปฏิบตั ิงานจริ งในส่ วนของการสอบบัญชี
3.เพือนําประสบการณ์ทีได้จากการปฏิบตั ิงานมาใช้ในการทํางานจริ งในอนาคต
4.เพือเป็ นแนวทางในการศึกษาให้กบั บุคคลทีมีความสนใจในเรื องของการตรวจสอบบัญชี

2.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.รายงานเล่มนี จัดทําขึนจากการปฏิ บตั ิงานจริ ง ณ สํานักงานบัญชี ทนายความมิตรประชา
ของคณะผูจ้ ดั ทํา ตังแต่ วันที 4 มีนาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที 21 มิถุนายน พ.ศ.2556
2.รายงานเล่ ม นี จัดทํา เรื อง ขันตอน หลัก ฐาน และเทคนิ คที ใช้ใ นการตรวจสอบภายใต้
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีทีรับรองทัวไป
2.4ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
1.เกิดความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการการสอบบัญชี หลักฐาน และเทคนิคทีใช้ในการตรวจสอบ
2 .สามารถนําความรู ้ทีได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
3.ได้ประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานจริ งร่ วมกับองค์กร
4.ผูท้ ีสนใจสามารถนําความรู ้ทีได้ไปเป็ นแนวในการศึกษาและการทํางานในอนาคตได้
2.5ขันตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. กําหนดหัวข้ อโครงงาน
คณะผูจ้ ดั ทําได้กาํ หนดหัวข้อโครงงาน ในช่ วงสัปดาห์แรกของเดื อนเมษายนกับอาจารย์ที
ปรึ กษา
2.ปรึกษาหัวข้ อโครงงานกับพนักงานทีปรึกษาและอาจารย์ ทปรึ
ี กษา
ในช่วงปลายเดือนเมษายน ได้เสนอรายละเอียดของโครงงานให้กบั อาจารย์ทีปรึ กษาทราบ
ว่าคณะผูจ้ ดั ทํา ต้องการทําโครงงานเรื อง ขันตอน หลักฐาน และเทคนิ คทีใช้ในการตรวจสอบ โดย
อาจารย์ทีปรึ กษาเป็ นผูต้ ิดต่อกลับมายังโครงการสหกิจศึกษาเพือแจ้งหัวข้อโครงงานทีจะจัดทํา
3.รวบรวมข้ อมูลของโครงงาน
คณะผูจ้ ดั ทําได้เริ มดําเนิ นการรวบรวมเนื อหาและข้อมูลทีจําเป็ นในเดื อนพฤษภาคม โดย
สอบถามพนักงานทีปรึ กษาและพนักงานในแผนกบัญชี เพือเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารภายใน
และข้อมูลจากเว็บไซต์ทีเกียวข้องจากนันนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์และประมวลผล

4.เรียบเรียงข้ อมูล
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลทีจําเป็ นได้แล้ว นําข้อมูลเหล่านันมาวิเคราะห์ ประมวลผล และ
นําข้อมูลทีได้ไปปรึ กษากับอาจารย์ทีปรึ กษาเพือขอคําแนะนําเพิมเติม โดยเรี ยบเรี ยงข้อมูลช่วงปลาย
เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายน
5.จัดทํารู ปเล่ มรายงาน
คณะผูจ้ ดั ทําดําเนินการจัดทํารู ปเล่มในช่วงปลายเดือนมิถุนายน จนถึงเดือนกรกฎาคม
ตารางที 2.1 ขันตอนและวิธีการดําเนินงาน
ขันตอนการดําเนินงาน

1.คิดหัวข้ อโครงงาน

2.ปรึ กษาหั ว ข้ อโครงงานกั บ
พนั กงานทีปรึ กษาและอาจารย์ ที
ปรึกษา

3.รวบรวมข้ อมูลของโครงงาน

4.เรียบเรียงข้ อมูล

5.จัดทํารู ปเล่ มรายงาน

เ ม ษ า ย น พ ฤ ษ ภ า ค ม มิ ถุ น า ย น ก ร ก ฎ า ค ม
2556
2556
2556
2556

2.6อุปกรณ์ และเครืองมือทีใช้
ฮาร์ ดแวร์
1.เครื องคอมพิวเตอร์
2.เครื องพิมพ์
3.กล่องถ่ายรู ปดิจิตอล
4.เครื องแสกนเอกสาร
5.เครื องถ่ายเอกสาร
ซอฟต์แวร์
1.โปรแกรม Microsoft Word
2.โปรแกรม Microsoft PowerPoint
3.โปรแกรม Paint

2.7 รายละเอียดของโครงงาน
ความหมายของการสอบบัญชี
การสอบบัญชี คือ กระบวนการรวบรวม และการประเมินหลักฐานเกียวกับสารสนเทศเพือ
ระบุและรายงานเกียวกับระดับความสอดคล้องต้องกันของสารสนเทศนันกับหลักเกณฑ์ทีกําหนด
ไว้และสื อสารผลลัพธ์ให้ผูใ้ ช้ทีสนใจการสอบบัญชี ควรปฏิ บตั ิโดยบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถ
และมีความเป็ นอิสระ
(2)
สารสนเทศ
(3)
บุคคลทีมีความรู ้
ความสามารถและความ
เป็ นอิสระ

(1)
รวบรวมและประเมิน
หลักฐาน

งบการเงิน

(4)
การรายงาน

ระบุความสอดคล้อง
ต้องกัน
ผูส้ อบบัญชี

ตรวจสอบเอกสาร บัญชี
และข้อมูลต่างๆ

รายงานของ
ผูส้ อบบัญชี
หลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

รู ปที 2.1 ความหมายของการสอบบัญชี
วัตถุประสงค์ ของการสอบบัญชี
การสอบบัญชีมีวตั ถุประสงค์เพือให้ผสู ้ อบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบ
การเงินนันได้แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงิ นสดของกิจการโดยถูกต้อง
ตามควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรื อไม่

กระบวนการสอบบัญชี
การสอบบัญชี เป็ นกระบวนการของการรวบรวมและประเมินหลักฐานการสอบบัญชี เพือให้
ผูส้ อบบัญชีสามารถสรุ ปผลการตรวจสอบและจัดทํารายงานการสอบบัญชีได้ แบ่งเป็ น 3 ขันตอน
1. กระบวนการวางแผน
1.1 การพิจารณารับงานสอบบัญชี
1.2 การรวบรวมข้อมูลเกียวกับธุ รกิจทีตรวจสอบ
1.3 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบในเบืองต้น
1.4 การกําหนดระดับความมีสาระสําคัญ
1.5 การประเมินความเสี ยงในการสอบบัญชีทียอมรับได้และความเสี ยงสื บเนือง
1.6 การทํา ความเข้า ใจระบบการควบคุ ม ภายในและการประเมิ นความเสี ยงจากการ
ควบคุม
1.7 การพัฒนาแผนการสอบบัญชีโดยรวมและการจัดทําแนวการสอบบัญชี
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบด้วย การทดสอบการควบคุมและการตรวจสอบเนือหา
สาระ
2.1 วงจรรายได้

2.4 วงจรการลงทุน

2.2 วงจรรายจ่าย

2.5 วงจรการจัดหาเงิน

2.3 วงจรการผลิต

2.6 การตรวจสอบทีสําคัญเพิมเติม

3. การเสร็จสิ นการสอบบัญชี และการออกรายงานการสอบบัญชี
3.1 การประเมินผลจากหลักฐานการสอบบัญชี
3.2 การเสนอรายการปรับปรุ งและรายการจัดประเภทบัญชี
3.3 การออกรายงานการสอบบัญชี

ประเภทของการตรวจสอบ
1. การตรวจสอบงบการเงิน หมายถึ ง การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี และรายงานทางการเงิ น
เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือ
ประเมินว่าข้อมูลดังกล่าวมีความสมบูรณ์ เชื อถือได้ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้หรื อไม่
โดยผูส้ อบบัญชีทาํ หน้าทีตรวจสอบงบการเงินเพือแสดงความเห็นต่อความถูกต้องของ งบการเงิน
นัน โดยปฏิบตั ิตามหลักการพืนฐาน ดังต่อไปนี
- มรรยาทผูส้ อบบัญชี
- มาตรฐานการสอบบัญชีทีรับรองทัวไป
- การใช้วจิ ารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพ
2. การตรวจสอบการดํ า เนิ น การ หมายถึ ง การสอบทานขันตอน วิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ ง านและ
ภาระหน้าทีต่างๆในองค์กร เพือให้มนใจว่
ั า ลําดับขันตอนในการปฏิ บตั ิงานและภาระหน้าทีในแต่
ละหน่วยงานได้ดาํ เนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตามขันตอนทีกําหนดไว้อย่างเหมาะสม ซึ งจะส่ งผล
ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และผลของงานนันได้บรรลุเป้ าหมายทีกําหนดไว้
3. การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ หมายถึ ง การตรวจสอบเพือให้มนใจว่
ั
าการ
ปฏิ บ ัติ ง านขององค์ก รเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ของหน่ ว ยงานกํา กับ ดู แ ล และ
กฎระเบียบนโยบายขององค์กร
หลักฐานการสอบบัญชี
1. ความหมายของหลักฐานการสอบบัญชี
หลักฐานการสอบบัญชี ( Audit Evidence ) หมายถึง ข้อมูล หรื อข้อเท็จจริ งทีผูส้ อบบัญชี
ได้รับ หรื อรวบรวมจากการใช้วิธี การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที รั บ รองทัวไป
เพือให้ได้ข ้อมู ลที ใช้ส นับ สนุ นข้อสรุ ปผลการตรวจสอบ และใช้ข ้อสรุ ป นันเป็ นเกณฑ์อย่า ง
เหมาะสมในการแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชี ซึ งแสดงได้ดงั ภาพ

หลักฐานการสอบ

นําไปสู่

บัญชี

ข้อสรุ ป

ใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแสดง

ความเห็นของ
ผูส้ อบบัญชี

รู ปที 2.2 ความหมายของหลักฐานการสอบบัญชี
2. ประเภทของหลักฐานการสอบบัญชี
(1) เกณฑ์ ความเกียวข้ องทางบัญชี มีดังนี
(1.1) หลักฐานทางการบัญชี ( underlying Accounting Data ) หมายถึ ง หลักฐานที
เกียวข้องกับการบัญชีโดยตรง
(ก) สมุดบัญชี บันทึกทางการบัญชี ( เช่ น สมุดรายวันขาย ทะเบียนคุ มสิ นทรัพย์
บัญชีแยกประเภททัวไป งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เป็ นต้น )
(ข) เอกสารประกอบรายการบัญชี ( เช่ น ใบสําคัญจ่ายและเอกสารประกอบการ
จ่ายเงิน ใบกํากับสิ นค้า ใบเสร็ จรับเงิน บัตรลงเวลาทํางานเป็ นต้น)
(1.2) หลัก ฐานประกอบต่ า งๆ(Corroborating

Information)หมายถึ ง หลัก ฐานที ไม่

เกี ยวข้อ งกับ การบัญ ชี โ ดยตรง เช่ น หลัก ฐานจากการสอบถามผูบ้ ริ ห าร และ
บุ ค ลากรของกิ จการ คํา ยืนยันจากบุ ค คลภายนอก ( เช่ นหนัง สื อขอคํา ยืนยัน
ยอดจากลูกหนี การค้า หนังสื อสอบถามทนายความ เป็ นต้น ) สัญญาต่างๆ ( เช่ น
สัญญาเงิ นกู้ สั ญญาเช่ า เป็ นต้น ) รายงานการประชุ ม หลัก ฐานการตรวจนับ
ทรัพย์สิน และข้อมูลทีได้จากการสังเกตการณ์ เป็ นต้น
หลักฐานการสอบบัญชี ตามเกณฑ์ความเกี ยวข้องทางบัญชี เขี ยนเป็ นสมการการ
สอบบัญชี ( Auditing Equation ) ได้ดงั นี
หลักฐานการสอบบัญชี = หลักฐานทางการบัญชี + หลักฐานประกอบต่าง ๆ

(2) เกณฑ์ แหล่ งทีมาของหลักฐาน มีดงั นี
(2.1) หลักฐานภายในกิ จการ หมายถึ ง หลักฐานทีผูส้ อบบัญชี ได้มาจากภายในกิ จการที
ตรวจสอบ เช่ น หลักฐานทางการบัญชี ทีกิ จการจัดทําขึนเอง เช่น สมุดรายวันขาย สมุดเงิ นสด
บัญชีแยกประเภททัวไป ใบกํากับสิ นค้าขาย เป็ นต้น
- หลักฐานทางการบัญชี ทีบุคคลภายนอกจัดทําขึนและกิ จการจัดเก็บไว้ เช่ น สัญญาเงิ นกู้
จากธนาคาร ใบแจ้งหนีจากผูข้ าย เป็ นต้น
- บันทึกผลจากการสังเกตการณ์ ตรวจดู ตรวจนับทีกิ จการจักทําขึนเอง เช่ น ผลจากการ
ตรวจนับสิ นค้าคงเหลือโดยกิจการ เป็ นต้น
(2.2) หลักฐานภายนอกกิจการ หมายถึง หลักฐานทีผูส้ อบบัญชี ได้มาจากภายนอกกิจการที
ตรวจสอบ เช่น
- หนังสื อตอบยืนยันยอดจากบุ คคลภายนอก เช่ น หนังสื อยืนยันยอดลู กหนี และเจ้าหนี
หนังสื อขอข้อมูลจากธนาคาร เป็ นต้น
- บัน ทึ ก ผลการสอบถามบุ ค คลภายนอกที ผูส้ อบบัญ ชี จ ัด ทํา ขึ น เช่ น ผลการสอบถาม
ทนายความเกียวกับคดีความฟ้ องร้อง เป็ นต้น
(2.3) หลักฐานทีได้จากการปฏิบตั ิงานโดยอิสระของผูส้ อบบัญชี หมายถึง หลักฐานทีผูส้ อบ
บัญชีได้ดาํ เนินการตรวจสอบโดยอิสระด้วยตนเอง เช่น
- ใบตรวจนับเงินสด สิ นค้าคงเหลือ และสิ นทรัพย์ถาวร
- บันทึ กผลจากการสังเกตการณ์ การปฏิ บตั ิ งานต่าง ๆ ว่าเป็ นไปตามระเบี ยบที กิ จการได้
กําหนดไว้หรื อไม่ เช่น การสังเกตการณ์การปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายใน
- หลัก ฐานการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล หรื อรายการในงบการเงิ น เปรี ยบเที ยบกับหลักฐานจาก
ภายในกิ จการ หรื อจากแหล่งอืน เช่ น การคํานวณดอกเบียจ่ายอย่างอิสระโดยผูส้ อบบัญชี แล้ว
เปรี ยบเทียบกับใบแจ้งหนีจากธนาคาร

(3) เกณฑ์ วธิ ีการตรวจสอบทีใช้ มีดงั นี
(3.1)หลักฐานจากการตรวจ( Inspection Evidence ) หมายถึง หลักฐานทีได้มาโดยใช้วิธีการ
ตรวจสอบ ซึ งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทย่อย ดังนี
(3.1.1) หลักฐานจากการตรวจสอบบันทึ กทางบัญชี ( หรื อสมุ ดบัญชี ) และเอกสาร
ประกอบรายการบัญชี ( Documentary Evidence ) หมายถึง หลักฐานทีได้จากการตรวจสอบเอกสาร
ทางบัญชี เช่น ใบเบิกของ ใบขอซือ สมุดรายวันซื อ ใบกํากับสิ นค้าจากผูข้ าย ใบหุ น้ เป็ นต้น
(3.1.2) หลักฐานจากการตรวจทางกายภาพของสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตน ( Physical Evidence
) หมายถึง หลักฐานทีได้จากการตรวจนับ ( Counting ) การสังเกตการณ์ ( Observation ) ของผูส้ อบ
บัญชี เพือให้ทราบถึงความมีตวั ตนอยูจ่ ริ งและสภาพของสิ นทรัพย์
(3.2) หลักฐานจากการสังเกตการณ์ ( Observation Evidence ) หมายถึง หลักฐานทีได้มา
โดยใช้วธิ ี สังเกตการณ์ ซึ งเป็ นการดูขนตอนวิ
ั
ธีปฏิบตั ิงานของกิจการ เช่น
- หลักฐานจากการสังเกตการณ์การตรวจนับสิ นค้าคงเหลือ
- หลักฐานจากการสังเกตการณ์การปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายใน
(3.3) หลักฐานจากการสอบถาม ( Inquiry Evidence ) หมายถึง หลักฐานทีมาโดยใช้วิธีการ
สอบถาม ซึ งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทย่อย ดังนี
(3.3.1) หลักฐานทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ( Written Evidence ) เช่น หนังสื อรับรองจาก
ลูกค้า
(3.3.2) หลักฐานทางวาจา ( Oral Evidence หรื อ Hearsay Evidence ) หมายถึงหลักฐาน
ทีได้จากการสอบถามเป็ นวาจา เช่น การสอบถามผูบ้ ริ หารและบุคลากรของกิจการ เป็ นต้น
(3.4) หลักฐานการขอคํายืนยันยอด ( Confirmation Evidence ) หมายถึง หลักฐานทีได้มา
โดยใช้วธิ ี ส่งหนังสื อขอคํายืนยันยอดข้อมูลในสมุดบัญชีกบั บุคคลภายนอก เช่น หนังสื อขอคํายืนยัน
ยอดลูกหนี หนังสื อขอคํายืนยันยอดเงินกูย้ มื เป็ นต้น

(3.5) หลักฐานจากการคํานวณ ( Mathematical Evidence ) หมายถึง หลักฐานทีได้มาโดย
การทีผูส้ อบบัญชี คาํ นวณซําอย่างอิสระด้วยตนเองแล้วเปรี ยบเทียบผลลัพธ์กบั ผลการคํานวณของ
กิจการ เช่น
- หลักฐานการคํานวณโดยทัวไป เช่น การบวกเลขยอดรวมของสมุดเงินสด
- หลักฐานการคํานวณทีสลับซับซ้อน เช่น การคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขัน
ตําทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า ภาระผูกพันตามโครงการเงินบํานาญ กําไรต่อหุ น้ ปรับลด
- หลักฐานการกระทบยอด ( Reconciliation ) เช่น งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารบัญชี
ระหว่างกันของสํานักงานใหญ่กบั สาขา เป็ นต้น
(3.6) หลักฐานจากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ ( Analytical Evidence ) หมายถึง หลักฐานที
ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบข้อมูลทีมีความสัมพันธ์และเกียวข้องกัน เพือตรวจสอบ
ว่ารายการมีการเปลียนแปลงไปตามทีคาดหมาย หรื อเป็ นไปตามทีควรจะเป็ นหรื อไม่
3. คุณลักษณะของหลักฐาน
หลัก ฐานการสอบบัญ ชี มี ล ัก ษณะที ผูส้ อบบัญ ชี ต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ อย่า งมี เ หตุ ผ ลในการ
พิจารณาความเชือถือได้ ( Persuasiveness of Evidence ) กล่าวคือ ผูส้ อบบัญชี จะต้องใช้ดุลยพินิจใน
การพิจารณาความเพียงพอความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี ดังนี
(1) ความเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชี
ความเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชี ( Sufficiency of Evidential Matter ) หมายถึ ง
ปริ มาณหลักฐานการสอบบัญชี ซึ งกําหนดจากขนาดของตัวอย่างทีเลือกขึนมาตรวจสอบ
(2) ความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี
ความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี ( Competence of Evidential Matter ) หมายถึ ง
คุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชี และความเกียวพัน ( Relevance ) ของหลักฐานการสอบบัญชี
กับสิ งทีผูบ้ ริ หารได้ให้การรับรองไว้ และความเชื อถือได้ ( Reliability ) ของหลักฐานการสอบบัญชี
นัน

ความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี พิจารณาได้จากลักษณะของหลักฐานการสอบบัญชี
ดังต่อไปนี
(2.1) ความเกียวพันของหลักฐานการสอบบัญชี
หลักฐานการสอบบัญชี ทีมีความเกียวพัน ได้มาจากวิธีการตรวจสอบทีมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ควรมีความเกียวพันกับสิ งทีผูบ้ ริ หารได้ให้การรับรองไว้ เช่น ผูบ้ ริ หารได้ให้การรับรองไว้เกียวกับ
งบการเงิ น ในเรื องความมี อ ยู่จ ริ ง ของสิ น ค้า คงเหลื อ วิ ธี ก ารตรวจสอบที มี ค วามเกี ยวพัน และ
สนับ สนุ นสิ งที ผูบ้ ริ ห ารได้ใ ห้ก ารรั บ รองดัง กล่ า ว ได้แก่ การสั ง เกตการณ์ ก ารตรวจนับ สิ น ค้า
คงเหลือ เพือพิสูจน์ความมีอยูจ่ ริ งของสิ นค้าคงเหลือ ส่ วนวิธีการตรวจสอบอืน เช่ น การตรวจสอบ
เอกสารการซื อสิ นค้า หรื อการตรวจตัดยอดให้หลักฐานการสอบบัญชี ทีไม่มีความเกี ยวพันกับสิ งที
ผูบ้ ริ หารได้ให้การรับรองไว้ในเรื องความมีอยู่จริ งของสิ นค้าคงเหลื อ แต่จะให้หลักฐานการสอบ
บัญชีทีสนับสนุนสิ งทีผูบ้ ริ หารได้ให้การรับรองไว้ในเรื องอืน ๆ
โดยสรุ ปแล้ว หลักฐานการสอบบัญชี ทีไม่มีความเกี ยวพันย่อมไม่มีประโยชน์ต่อการสอบ
บัญชี หรื ออาจกล่ า วได้ว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที ได้ม าเพื อสนับ สนุ นสิ งที ผูบ้ ริ หารได้ใ ห้ก าร
รับรองไว้ในเรื องหนึ ง ไม่อาจสามารถทดแทนหลักฐานการสอบบัญชี สําหรับสิ งทีผูบ้ ริ หารได้ให้
การรับรองไว้ในอีกเรื องหนึ งได้ ผูส้ อบบัญชี จึงต้องใช้วิธีการตรวจสอบทีแตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสมของกรณี ทังนี เพือให้ได้หลักฐานการสอบบัญชี มาสนับสนุ นสิ งที ผูบ้ ริ หารได้ใ ห้ก าร
รับรองไว้ในเรื องนันๆ
(2.2) แหล่งทีมาของหลักฐานการสอบบัญชี
ความเชือถือได้ของหลักฐานการสอบบัญชี ขึนอยูก่ บั แหล่งทีมาของหลักฐานการสอบบัญชี
ว่าเป็ นหลักฐานจากภายในกิ จการ หรื อภายนอกกิ จการ หรื อหลักฐานทีได้จากการปฏิ บตั ิงานโดย
อิสระของผูส้ อบบัญชี นอกจากนี ความเชื อถื อได้ของหลักฐานการสอบบัญชี ยังขึนอยู่กบั วิธีการ
เพือให้ได้มาซึ งหลักฐานการสอบบัญชี ( เช่น การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ หรื อการสังเกตการณ์ หรื อ
การตรวจสอบเอกสาร หรื อการสอบถาม เป็ นต้น )

(2.3) เวลาตรวจสอบ
ในการตรวจสอบรายการในงบ หลักฐานการสอบบัญชี จะมี ความน่ าเชื อถื อมากขึ น เมื อ
ผูส้ อบบัญชี ตรวจสอบรายการทีเกิดขึน ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน หรื อใกล้วนั ทีในงบแสดง
ฐานะการเงิ นมากที สุ ด เช่ น การตรวจนับ หลัก ทรั พ ย์ ย่อมให้ หลัก ฐานการสอบบัญชี ที มี ค วาม
น่าเชือถือมากกว่าการตรวจนับหลักทรัพย์เมือสามเดือนก่อนวันทีในงบแสดงฐานะการเงิน
ในทางตรงข้ามกับการตรวจสอบรายการในงบกําไรขาดทุน หลักฐานการสอบบัญชี จะมี
ความน่ าเชื อถื อมากขึนเมือผูส้ อบบัญชี เลื อกตัวอย่างรายการทีเกิ ดขึนตลอดทังงวดบัญชี เช่ น การ
เลือกทดสอบรายการทีเกิดขึนตลอดปี จากสมุดรายวันขาย ย่อมให้หลักฐานการสอบบัญชี ทีมีความ
น่าเชือถือมากกว่าการเลือกทดสอบรายการขายทีเกิดขึนเฉพาะช่วงครึ งปี เป็ นต้น
4. การตัดสิ นใจเกียวกับหลักฐานการสอบบัญชี
ผู ้ส อบบัญ ชี ค วรได้ ห ลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที เพี ย งพอและเหมาะสมก่ อ นที จะแสดง
ความเห็นในรายงานการสอบบัญชี ผูส้ อบบัญชี จะตัดสิ นใจเกี ยวกับการรวบรวมหลักฐานการสอบ
บัญชีในเรื องต่อไปนี
(1) วิธีการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบ ( Audit Procedures ) หมายถึง วิธีการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี
ประเภทต่าง ๆ เพือสนับสนุนสิ งทีผูบ้ ริ หารให้การรับรองไว้เกียวกับงบการเงินในลักษณะต่าง ๆ กัน
เช่น การตรวจนับสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนทําให้ได้หลักฐานการสอบบัญชี ทีเชื อถือได้เกียวกับความมีอยู่
จริ ง (แต่ไม่ได้ให้หลักฐานทีแสดงถึงความเป็ นเจ้าของ)
ผูส้ อบบัญชี อาจได้หลักฐานการสอบบัญชี โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ งหรื อหลายวิธี เช่ น การ
สังเกตการณ์ การตรวจ การสอบถาม การขอคํายืนยัน การคํานวณ และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
เป็ นต้น

(2) ขนาดของตัวอย่ าง
ในการแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นของกิ จการที ตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ไม่จาํ เป็ นต้อง
ตรวจสอบข้อมูลของรายงานบัญชี ทงหมด
ั
แต่สามารถใช้การเลือกตัวอย่างขึนมาตรวจสอบ ผูส้ อบ
บัญชีจะคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพือกําหนดขนาดของตัวอย่าง( Sample Size )
(3) รายการทีเลือกมาตรวจสอบ
เมื อผูส้ อบบัญ ชี ก ํา หนดขนาดของตัวอย่า งในการสอบเสร็ จ แล้ว ( เช่ น ตัดสิ น ใจเลื อ ก
รายการขึ นมาตรวจสอบทังสิ น 50 รายการ) ข้อควรพิจารณาต่อไปก็คือ รายการใดทีจะถู กเลื อก
ขึนมาตรวจสอบ( Sampling Items ) เช่น ผูส้ อบบัญชีอาจใช้เกณฑ์การเลือกตัวอย่างแบบเป็ นระบบ (
เช่ น เลือกทุกรายการที 10 จากรายละเอียดของยอกลูกหนี การค้าทังหมด ณ วันใดวันหนึ ง ) หรื อ
เลือกรายการทีมีจาํ นวนเงินเกินกว่า 500000 บาท หรื อเลือกรายการทีมีแนวโน้มว่าจะเกิดความเสี ยง
( เช่น รายการทีค้างชําระเป็ นเวลานาน หรื อรายการทีมียอดคงเหลือทางด้านเครดิต ) เป็ นต้น
(4) ช่ วงเวลาทีตรวจสอบ
โดยปกติ การตรวจสอบงบการเงิ น จะครอบคลุ ม รายการที เกิ ด ขึ นสํ า หรั บ งวดเวลาที
ตรวจสอบ ( เช่ น หนึ งปี หรื อหกเดื อน หรื อการตรวจสอบครั งล่าสุ ด ) ผูส้ อบบัญชี อาจใช้วิธีการ
ตรวจสอบครอบคลุ มรายการทีเกิ ดขึนในช่ วงเวลา ( Timing ) ต่าง ๆ กัน เช่ น ผูส้ อบบัญชี อาจเข้า
ตรวจสอบก่อนวันสิ นงวด หรื อตรวจสอบระหว่างปี ( Interim Audit or Visit ) โดยครอบคลุ ม
รายการทีเกิ ดขึนในช่ วงเดื อนมกราคมถึ งสิ นเดื อนสิ งหาคม ร่ วมกับการตรวจสอบ ณ วันสิ นงวด (
Year –end Audit or Final Visit ) หรื อ อาจเข้าตรวจสอบรายการ ณ วันสิ นงวดแต่เพียงอย่างเดียว
5. ความสั มพันธ์ ของวัตถุประสงค์ การตรวจสอบกับหลักฐานการสอบบัญชี
วัตถุ ประสงค์การตรวจสอบงบการเงิน คือ การให้ผูส้ อบบัญชี สามารถแสดงความเห็ นต่อ
งบการเงิ นว่า งบการเงิ นนันได้จดั ทํา ในส่ วนสาระสําคัญเป็ นไปตามแม่บ ทการบัญชี ใ นรายงาน
ทางการเงินหรื อไม่ ผูส้ อบบัญชีจึงควรรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี ทีเพียงพอและเหมาะสม โดย
ใช้วิ ธี ก ารตรวจสอบอัน เหมาะสมแก่ ก รณี เพื อสนับ สนุ น การแสดงความเห็ น ของตนได้อ ย่า ง
สมเหตุสมผล

การตรวจสอบ
การตรวจสอบ ( Audit Test ) หมายถึง การทดสอบเพือให้ได้มาซึ งหลักฐานการสอบบัญชี
เพือสนับสนุนสิ งทีผูบ้ ริ หารได้ให้การรับรองไว้เกียวกับงบการเงิน
3.2.1. สิ งทีผู้บริหารได้ ให้ การรับรองไว้ เกียวกับการเงิน
ผูส้ อบบัญชี จะรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี เพือสนับสนุ นสิ งที ผูบ้ ริ หารได้ให้การรั บรองไว้
เกี ยวกับงบการเงิ น ( Management’s Financial Assertions ) เช่ น ผูบ้ ริ หารของกิ จการได้ให้การ
รับรอง ( Representation ) ว่าบัญชี เงินสดและเงิ นฝากธนาคารทีแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิ น
(1) มีตวั ตนอยูจ่ ริ ง (2) แสดงด้วยจํานวนเงินทีถูกต้อง (3) เป็ นของกิจการและไม่มีขอ้ จํากัดในการใช้
และ (4) บัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารบันทึกและเปิ ดเผยข้อมูลไว้อย่างครบถ้วน ถ้าสิ งทีผูบ้ ริ หาร
ได้ให้การรับรองไว้ดงั กล่าวบิดเบือนหรื อผิดพลาดไป งบการเงินดังกล่าวอาจแสดงข้อมูลทีขัดต่อ
ข้อเท็จจริ งอย่างเป็ นสาระสําคัญ ( Material Misstatement )
ประเภทของสิ งทีผู้บริหารได้ ให้ การรับรองไว้ เกียวกับงบการเงิน
สิ งทีผูบ้ ริ หารได้ให้การรับรองไว้เกียวกับงบการเงิน ( Management Assertion ) หมายถึง การให้การ
รับรองโดยผูบ้ ริ หารเกียวกับความถูกต้องตามทีควรของงบการเงิน ซึ งแยกตามลักษณะได้ ดังนี
(1) ความมีอยู่จริง( Existence )
สิ นทรัพย์และหนีสิ นมีอยูจ่ ริ ง ณ วันใดวันหนึ ง เช่น ผูบ้ ริ หารได้ให้การรับรองว่า เงินสดเงิน
ฝากธนาคารเงินลงทุน ลูกหนีการค้า สิ นค้าคงเหลือ และเจ้าหนีการค้ามีอยูจ่ ริ ง ณ วันสิ นงวด
(2) สิ ทธิและภาระผูกพัน ( Rights and Obligations )
สิ นทรั พย์และหนี สิ นเป็ นของกิ จการ ณ วันใดวันหนึ ง เช่ น กิ จการมี กรรมสิ ทธิ@ ในสิ นค้า
คงเหลือและมีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายชําระหนีให้แก่เจ้าหนีการค้า
(3) เกิดขึนจริง( Occurrence )
รายการหรื อเหตุ การณ์ เกิ ดขึ นและเกี ยวข้องกับกิ จการในระหว่างงวด เช่ น ยอดขายและ
ต้นทุนขายเกิดขึนจริ งจากการขายสิ นค้าและบริ การของกิจการ

(4) ความครบถ้ วน ( Completeness )
สิ นทรัพย์ หนี สิ น และรายการ หรื อเหตุการณ์ใด ๆ บันทึกไว้ หรื อเปิ ดเผยไว้โดยครบถ้วน
เช่ น สิ นค้าคงเหลื อ และต้นทุ นขายแสดงไว้ในงบการเงิ นโดยครบถ้วน หรื อกิ จการเปิ ดเผยภาระ
ผูกพัน และหนีสิ นทีอาจเกิดขึนไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วน
(5) การแสดงมูลค่ าหรือการตีราคา ( Valuation )
สิ นทรัพย์ และหนีสิ นบันทึกไว้ในมูลค่าหรื อราคาทีเหมาะสม เช่น สิ นค้าคงเหลือแสดงมูลค่า
หรื อตี ราคาตามราคาทุ น หรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า รวมทังบันทึกไว้ใน
จํานวนทีถู กต้อง และรายได้หรื อค่าใช้จ่ายได้รับการบันทึกไว้ในงวดบัญชี ทีถูกต้อง เช่ น รายการ
บัญชีเกียวกับการขายการรับชําระเงินได้บนั ทึกไวถูกต้องตรงตามงวดบัญชี
(6) การวัดมูลค่ า ( Measurement )
รายการหรื อเหตุ ก ารณ์ บนั ทึ กไว้ในจํา นวนที ถู กต้อง และรายได้หรื อค่ าใช้จ่ายได้รับการ
บันทึ กไว้ในงวดบัญชี ที ถู กต้อง เช่ น รายการบัญชี เกี ยวกับการขาย การรั บ ชําระเงิ นได้บ นั ทึ กไว้
ถูกต้องตรงตามงวดบัญชี
(7) การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูล ( Presentation and Disclosure )
รายการในงบการเงิ นมี ก ารบรรยายลักษณะ รวมทังการจัดประเภทและเปิ ดเผยไว้อย่า ง
ถู ก ต้อ ง เช่ น ส่ ว นของหนี สิ น ระยะยาวที ถึ ง กํา หนดชํา ระภายในหนึ งปี แสดงอยู่ภ ายใต้ห นี สิ น
หมุนเวียน และเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น นโยบายการบัญชี ทีสําคัญได้
เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วน เป็ นต้น
สิ งทีผูบ้ ริ หารได้ให้การรับรองไว้เกี ยวกับงบการเงิน เป็ นเรื องความถูกต้องตามควรของงบ
การเงินผูส้ อบบัญชีแยกแสดงรายละเอียดเกียวกับความถูกต้องตามควรของงบการเงินนีออกได้เป็ น
3 กลุ่ม คือ
ก. การจัดประเภทรายการและเหตุ การณ์ ของงวดบัญชี ทีตรวจสอบ สิ งทีผูบ้ ริ หารได้ให้
การรับรองไว้ในกลุ่มนี ได้แก่

(1) การเกิดขึนจริ ง หมายถึ ง รายการและเหตุการณ์ ทีบันทึกบัญชี ไว้เกิ ดขึนจริ ง และ
เกียวข้องกับกิจการ
(2) ความครบถ้ ว น หมายถึ ง รายการและเหตุ ก ารณ์ ที เกิ ด ขึ นได้ บ ัน ทึ ก บัญ ชี ไ ว้
ครบถ้วนทุกรายการไม่มีการละเว้นการบันทึกบัญชี
(3) ความถู กต้ อง หมายถึ ง รายการและเหตุ การณ์ ได้บ นั ทึ กบัญชี ไว้ด้วยจํานวนเงิ น
รวมทังข้อมูลอืนทีเกียวข้องไว้อย่างเหมาะสม ( หรื อการวัดมูลค่า )
(4) การตั ด ยอด หมายถึ ง รายการและเหตุ ก ารณ์ ไ ด้บ ัน ทึ ก บัญ ชี ไ ว้ใ นงวดบัญ ชี ที
ถูกต้อง ( หรื อการวัดมูลค่า )
(5) การจั ดประเภท หมายถึ ง รายการและเหตุ การณ์ ได้บนั ทึ กบัญชี ไว้ในชื อบัญชี ที
ถูกต้อง ( หรื อการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล )
ข. ยอดคงเหลือทางบัญชี สิงทีผูบ้ ริ หารได้ให้การรับรองไว้ในกลุ่มนี ได้แก่
(1) ความมีอยู่จริง หมายถึง สิ นทรัพย์ หนี สิ น และส่ วนของเจ้าของมีอยูจ่ ริ ง ณ วันสิ น
งวดบัญชี
(2) สิ ทธิและภาระผูกพัน หมายถึง สิ นทรัพย์เป็ นสิ ทธิ ของกิจการ และหนีสิ นเป็ นภาระ
ผูกพันของกิจการ
(3) ความครบถ้ วน หมายถึ ง กิ จการบันทึ กบัญชี เกี ยวกับสิ นทรั พย์หนี สิ น และส่ วน
ของเจ้าของ ทุกรายการโดยครบถ้วน ไม่ละเว้นการบันทึกบัญชี
(4) การแสดงมูลค่ าและการปั นส่ วน หมายถึง สิ นทรัพย์ หนี สิ น และส่ วนของเจ้าของ
แสดงในงบการเงินด้วยจํานวนเงินทีเหมาะสม การปรับปรุ งเกียวกับมูลค่าและการ
ปั นส่ วนได้บนั ทึกบัญชีไว้อย่างเหมาะสม ( หรื อการแสดงมูลค่าหรื อการตีราคา )
ค. การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน สิ งทีผูบ้ ริ หารได้ให้การรับรองไว้
ในกลุ่มนี ได้แก่
(1) สิ ทธิและภาระผูกพัน หมายถึ ง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี ยวกับสิ ทธิ และภาระผูกพันที
เกิดขึนและเกียวข้องกับกิจการ
(2) ความครบถ้ วน หมายถึง การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนในงบการเงิน

(3) การจัดประเภทและการจัดข้ อมูลให้ เข้ าใจง่ าย หมายถึง การแสดงและอธิ บายข้อมูล
ทางการเงิ นอย่างเหมาะสม และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน ( หรื อการแสดงมูลค่า
และการเปิ ดเผยข้อมูล )
(4) ความถูกต้ องและการแสดงมูลค่ า หมายถึง การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
อืนอย่างถู กต้องตามควร และด้วยจํานวนเงิ นที เหมาะสม ( หรื อการแสดงมูลค่า
และการเปิ ดเผยข้อมูล )
เทคนิคการสอบบัญชี
เทคนิคการสอบบัญชี หมายถึง เครื องมือทีผูส้ อบบัญชี ใช้ในการรวบรวมหลักฐาน ผูส้ อบ
บัญชี ตอ้ งเลือกใช้เทคนิ คหรื อเครื องมือ / วิธีการให้เหมาะสมกับงานตรวจสอบแต่ละด้าน แล้วนํามา
ประกอบเข้าเป็ นวิธีการตรวจสอบในแต่ละรายการหรื อแต่ละบัญชี การใช้เทคนิคเพียงอย่างเดียวอาจ
ไม่เพียงพอทีจะพิสูจน์ความถูกต้องของรายการ ผูส้ อบบัญชีอาจต้องใช้เทคนิ คหลายประการในการ
ตรวจสอบแต่ละด้าน เพือให้ครอบคลุ มการตรวจสอบ มี ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื อถื อได้
เทคนิคทีใช้ในการสอบบัญชี ประกอบไปด้วย
1. การตรวจแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1.1 การตรวจสิ นทรั พย์ ทีมีตัวตน( Inspection ) หมายถึ ง การตรวจเพือให้ได้หลักฐาน
เกียวกับความมีอยูจ่ ริ ง เช่น
- การตรวจนับ(Counting) - เป็ นการพิสูจน์ปริ มาณและคุณภาพของสิ งทีต้องการตรวจว่า
มีอยูจ่ ริ ง ครบถ้วนตามทีบันทึกไว้โดยตรงให้เห็นด้วยตาตนเอง ทราบถึงสภาพของสิ นทรัพย์(ชํารุ ด
/ เสี ยหาย) การเก็บดูแลรักษาและยังทําให้ทราบถึงระบบการควบคุ มภายในเกียวกับสิ นทรัพย์นนั
ด้วย
อย่างไรก็ดี การตรวจสิ นทรัพย์ทีมี ตวั ตนมิ ได้ให้หลักฐานการสอบบัญชี ทีสนับสนุ นสิ งที
ผูบ้ ริ หารได้ให้การรับรองไว้ในเรื องสิ ทธิ และภาระผูกพัน เช่น การตรวจนับรถยนต์ของกิจการให้
หลักฐานว่ารถยนต์มีอยูจ่ ริ งแต่ไม่ได้ให้หลักฐานว่ากิจการเป็ นเจ้าของรถยนต์นนั ผูส้ อบบัญชี จะต้อง
ใช้วิธีการตรวจสอบอืน ( เช่น ตรวจทะเบียนรถยนต์หรื อสัญญาซื อรถยนต์ ) เพือให้ได้หลักฐานใน
เรื องสิ ทธิ และภาระผูกพันของสิ นทรัพย์นนั

1.2การตรวจบันทึกทางการบัญชี และเอกสาร( หรื อการตรวจบัญชี และเอกสารประกอบ
รายการบัญชี ) หมายถึ ง วิธี ก ารตรวจสอบสมุ ดบัญชี ท งขั
ั นต้น และขันปลาย ตลอดจนเอกสาร
หลักฐานทีใช้ประกอบรายการบัญชี ( เช่น ตรวจสอบใบส่ งของและใบกํากับสิ นค้าสําหรับการขาย )
หรื อการตรวจสอบเพือหาหลักฐานทางด้านระบบการควบคุมภายใน ( เช่น การตรวจสอบลายเซ็นผู ้
มีอาํ นาจบนใบสําคัญจ่ายเพือให้ได้หลักฐานเกียวกับการอนุมตั ิ )
โดยหลักฐานการสอบบัญชีในรู ปเอกสารอาจแบ่งเป็ น
(1.2.1) เอกสารภายใน ( Internal Document ) หมายถึง เอกสารทีมีการจัดทําใช้
และเก็บรักษาไว้โดยกิจการ เช่น บัตรลงเวลาทํางานของพนักงาน ใบรับสิ นค้า เป็ นต้น
(1.1.2) เอกสารภายนอก ( External Document ) หมายถึง เอกสารทีบุคคลภายนอก
จัดทําขึน แต่เก็บรักษาไว้โดยกิจการ ( เช่น กรมธรรม์ประกันภัย ใบกํากับสิ นค้าจากผูข้ าย )
และเอกสารที ผูส้ อบบัญชี ได้รับจากบุ คคลภายนอกโดยตรง ( เช่ น คํา ยืนยันยอดลู กหนี
หนังสื อรับรองจากทนายความ เป็ นต้น )
ผูส้ อบบัญชี จะตรวจบันทึกทางการบัญชี และเอกสารประกอบรายการบัญชี เพือหาหลักฐาน
สนับสนุ นความถูกต้องของจํานวนเงินและประเภทของรายการทีบันทึกบัญชี ซึ งสามารถทําได้ใน
หลายลักษณะ ดังต่อไปนี
- ตรวจบันทึกทางการบัญชีอย่างเดียว เช่น การตรวจสอบรายการในบัญชี ค่าซ่ อมแซม และ
บัญชีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็ นต้น
- ตรวจเอกสารประกอบรายการบัญชี อย่างเดี ยว เช่ น การตรวจสอบใบส่ งของ และใบรับ
สิ นค้าช่วง 7 วันก่อนและหลังวันสิ นงวด เป็ นต้น
- ตรวจสอบเอกสารจากรายการในการบันทึ กทางการบัญชี หรื อเรี ยกว่า “การย้อนรอย
กลับ”( Vouching ) เพือเน้นความมีอยู่จริ งหรื อเกิ ดขึนจริ ง เช่ น การตรวจรายการซื อใน
สมุ ดรายวันซื อกับ ใบกํา กับสิ นค้า จากผูข้ ายและใบรั บ สิ นค้า การตรวจรายการจ่า ยค่ า
รับรองในสมุดเงินสดจ่ายกับเอกสารใบสําคัญจ่ายทีอนุมตั ิและใบเสร็ จรับเงิน เป็ นต้น

- ตรวจสอบเอกสารที ได้นํา ไปบัน ทึ ก ไว้ใ นบัญชี หรื อเรี ย กว่า “การติ ดตามรายการ” (
Tracing ) เพือเน้นความครบถ้วนและความถูกต้อง เช่น การตรวจสอบใบกํากับสิ นค้าจาก
ผูข้ ายและใบรับสิ นค้าได้นาํ ไปบันทึกไว้ในสมุดรายวันซือ เป็ นต้น
2. การสั งเกตการณ์
การสังเกตการณ์ ( Observation ) หมายถึง การดูขนตอนหรื
ั
อวิธีการปฏิบตั ิงานโดยบุคคล
อืน ซึ งอาจไม่ทิงร่ องรอยไว้ให้ตรวจสอบ เช่น
- การสังเกตการณ์การปฏิบตั ิงานตามระบบการควบคุมภายในเรื องการรับสิ นค้าของแผนก
คลังสิ นค้า
- การสังเกตการณ์การตรวจนับสิ นค้าคงเหลือของพนักงานของกิจการ
- การสังเกตการณ์ ว่าพนักงานได้ประทับตรา “จ่ายแล้ว” บนเอกสารประกอบการจ่ายเงิ น
เมือมีการจัดเตรี ยมเช็ค
การสั ง เกตการณ์ อ าจทํา ให้ ผู ้ส อบบัญ ชี ไ ด้ห ลัก ฐานการสอบบัญ ชี อื นเพิ มเติ ม เช่ น การ
สังเกตการณ์การตรวจนับสิ นค้าคงเหลือทําให้ได้หลักฐานความมีอยูจ่ ริ ง สภาพ และการจัดเก็บ ดูแล
รักษาสิ นค้าคงเหลือการเยียมชมโรงงานทําให้ทราบถึงกระบวนการผลิ ต และเครื องจักรทีไม่ได้ใช้
ประโยชน์ เป็ นต้น
การสังเกตการณ์อาจไม่ให้หลักฐานทีสมบูรณ์ในตัวเอง กล่าวคือ ผูส้ อบบัญชี ควรรวบรวม
หลักฐานการสอบบัญชี จากแหล่งอืนเพิมเติม เช่น เมือผูส้ อบบัญชี เข้าร่ วมสังเกตการณ์การตรวจนับ
สิ นค้า คงเหลื อ และพบว่า สิ นค้า คงเหลื อส่ วนหนึ งล่ า สมัย หรื อ เสื อมสภาพ ผูส้ อบบัญ ชี ค วรหา
หลักฐานการสอบบัญชี อืนเพิมเติมเพือให้แน่ ใจในสิ งทีผูบ้ ริ หารได้ให้การรับรองไว้ในเรื องการตี
ราคา ( Valuation ) ของสิ นค้าคงเหลือ ซึ งอาจทําได้โดยการสอบถามผูบ้ ริ หารถึงแผนการจัดการกับ
สิ นค้าคงเหลือเหล่านัน เป็ นต้น
3. การสอบถาม
การสอบถาม ( Inquiry ) หมายถึง การหาข้อมูลจากบุคคลทีมีความรู ้ทงภายในและภายนอกกิ
ั
จการ
ซึ งอาจเป็ นการสอบถามด้วยวาจา หรื อเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร การสอบถามอาจทําให้ผูส้ อบบัญชี
ทราบถึ งข้อมูลทีสนับสนุ นข้อมูลเดิ มทีผูส้ อบบัญชี ทราบมาก่อน หรื อเป็ นข้อมูลใหม่ เช่ น ผูส้ อบ

บัญชีอาจสอบถามเพิมเติมถึงผลทีได้จากกการสังเกตการณ์การปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายใน
เรื องการแบ่งแยกหน้าทีกันทําของระบบการจ่ายเงิน หรื อการสอบถามผูบ้ ริ หารถึงสาเหตุการเพิมขึน
ของยอดขายในปี นีจากปี ก่อน เป็ นต้น
การสอบถามอาจไม่ให้หลักฐานการสอบบัญชี ทีสมบูรณ์ในตัวเอง เนื องจากผูต้ อบอาจ
มี อคติ หรื อไม่ ต้อ งการบอกความจริ ง ดัง นัน ผูส้ อบบัญชี จึ ง อาจหาหลัก ฐานการสอบบัญ ชี อื น
เพิมเติมเพือสนับสนุนคําตอบทีได้รับ เช่น
- ผูส้ อบบัญชีอาจทําหนังสื อสอบถามทนายความเกียวกับคดีฟ้องร้อง ร่ วมกับการสอบถาม
ผูบ้ ริ หารของกิจการ
- ผูส้ อบบัญชี เ ริ มทํา ความเข้า ใจในระบบบัญชี และระบบการควบคุ ม ภายใน โดยการ
สอบถามบุคลากรร่ วมกับการทดสอบแบบ “ติดตามรายการ” ( Walk – Through Test )
โดยเลือกรายการสองสามรายการและติดตามรายการนันไปตามขันตอนของระบบบัญชี
ตังแต่เริ มต้นจนจบของระบบบัญชีนนั เป็ นต้น
4. การขอคํายืนยัน
การขอคํายืนยัน ( Confirmation ) หมายถึง การหาคําตอบจากข้อสอบถามเพือยืนยันข้อมูล
ทีมีอยูใ่ นบันทึกทางการบัญชี เช่น
- การส่ งหนังสื อขอคํายืนยันยอดบัญชีลูกหนี จากลูกหนีของกิจการ
- การขอข้อมูลจากธนาคาร
- การขอข้อมูลเกียวกับคดีความฟ้ องร้องจากทนายความของกิจการ
- การส่ งหนังสื อขอคํายืนยันยอดบัญชีสินค้าฝากขายกับผูร้ ับฝากขาย
ผูต้ อบข้อสอบถาม หรื อผูใ้ ห้คาํ ยืนยันมักเป็ นบุคคลภายนอกทีมีความเป็ นอิสระจากกิ จการ ดังนัน
การขอคํา ยืนยันจึ งให้หลัก ฐานการสอบบัญชี ที มี คุณ ภาพในทางปฏิ บตั ิ ผูส้ อบบัญชี ม กั ต้องการ
คํายืนยันทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การขอคํา ยืนยันให้ หลัก ฐานการสอบบัญชี ที มี ค วามน่ า เชื อถื อ หากผูส้ อบบัญชี ค วบคุ ม การส่ ง
หนังสื อขอคํายืนยันยอดด้วยตนเอง เช่น ผูส้ อบบัญชี เป็ นผูส้ ่ งหนังสื อขอคํายืนยันยอดลูกหนีการค้า
และขอให้ลูกหนีตอบยืนยันยอดกลับมาทีผูส้ อบบัญชีโดยตรง

การขอคํายืนยันยอด ให้หลักฐานการสอบบัญชี เพือสนับสนุ นสิ งทีผูบ้ ริ หารได้ให้การรับรองไว้
เกียวกับงบการเงินในเรื องต่าง ๆ กัน เช่น
- การขอคํายืนยันยอดลูกหนีให้หลักฐานในเรื องความมีอยูจ่ ริ งของลูกหนี ณ วันใดวันหนึง
- การขอคํายืนยันสิ นค้าฝากขายให้หลักฐานในเรื องความมี อยู่จริ ง และ สิ ทธิ และภาระ
ผูกพัน
การขอคํายืนยันมี 2 ลักษณะ คือ แบบตอบทุกกรณี ( Positive From ) และแบบตอบเมือทักท้วง (
Negative From )
แบบตอบรับทุ กกรณี เป็ นแบบการขอคํายืนยันที ต้องการให้ผูต้ อบแสดงให้เห็ นว่าตน
เห็นด้วยหรื อไม่ เห็นด้วยกับข้อมูลทีอยูใ่ นแบบคําขอยืนยัน การขอคํายืนยันแบบนีเหมาะสําหรับใช้
ในกรณี ทีผูส้ อบบัญชี ตอ้ งการความเชื อมัน และยอดคงเหลื อแต่ละรายค่อนข้างสู ง ส่ วนแบบตอบ
เมื อทัก ท้วงใช้ใ นกรณี ที ผูส้ อบบัญชี ไ ด้พิ จารณาแล้วว่า การควบคุ ม ภายในเกี ยวกับรายการที ขอ
คํายืนยันมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ และยอดคงเหลือแต่ละรายไม่สูงนัก
5. การคํานวณ
การคํานวณ ( Computation ) หมายถึง การตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขในเชิ งคํานวณ
ในเอกสารเบืองต้น และบันทึกทางการบัญชี หรื อการทดสอบการคํานวณโดยอิสระของผูส้ อบบัญชี
เช่น การทดสอบการคํานวณค่าเสื อมราคา ค่าเบียประกันภัยจ่ายล่วงหน้า ดอกเบียค้างจ่าย และการ
ทดสอบ การบวกเลขในสมุดรายวันขาย เป็ นต้น
6. การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ ( Analytical Procedure ) หมายถึง การวิเคราะห์อตั ราส่ วนและแนวโน้มที
สําคัญรวมทังการเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์และความเปลียนแปลงของข้อมูลต่าง ๆ ว่าเป็ นไปตาม
ความคาดหมายหรื อเป็ นไปตามทีควรจะเป็ นหรื อไม่ เช่น ผูส้ อบบัญชี คาํ นวณอัตรากําไรขันต้นของ
สิ นค้าที ขายในปี นี เปรี ยบเที ยบกับปี ก่อน หรื อเปรี ยบเที ยบกับงบประมาณ และตรวจสอบผลการ
เปลี ยนแปลงและความสัมพันธ์ซึงเบียงเบนไปจากจํานวนทีคาดการณ์ ไว้ พร้ อมทังหาเหตุผลของ
ข้อมูลทีไม่สอดคล้องกันนันเป็ นต้น

การปฏิบัติงาน
จากการเข้า ร่ วมฝึ กงานในโครงการสหกิ จศึ กษาเป็ นเวลา 4 เดื อน โดยเริ มตังแต่ วนั ที 4
มีนาคม พ.ศ.2556 ถึง วันที 21 มิถุนายน พ.ศ.2556 ณ สํานักงานยงยุทธการบัญชี และกฎหมาย ทําให้
ได้รับความรู ้ และประสบการณ์ ในการทํางานทีดี รวมทังมีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานเป็ นอย่างยิง
ซึ งการเข้า ร่ วมโครงการสหกิ จศึ ก ษาทํา ให้ไ ด้ป ฏิ บ ัติง านในหลายๆด้า น โดยมี รายละเอี ย ดการ
ปฏิบตั ิงานดังนี
1.ลักษณะของงานทีปฏิบัติ
ลักษณะของงานทีได้ปฏิบตั ิในสํานักงานยงยุทธการบัญชี และกฎหมาย คือ การตรวจสอบ
บัญชี โดยผูส้ อบบัญชี และที มงานตรวจสอบที มี ความเป็ นอิ สระ ให้แก่ ธุรกิ จที จัดทําบัญชี และงบ
การเงิ นโดยฝ่ ายบัญชี ภายในองค์กร เพือแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นของธุ รกิ จตามข้อบังคับใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 อันจะเป็ นข้อมูลสําคัญในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น
และบุคคลภายนอกทีเกียวข้องต่อการดําเนินงานของธุ รกิจ
2. ขันตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงานสอบบัญชี
การสอบบัญชีมีรายละเอียดและขันตอนในการปฏิบตั ิ ดังนี
ขันตอนที 1

การนัดหมายกับลูกค้ า

ขันตอนที 2

การตรวจสอบบัญชี

ขันตอนที 3

จัดทํางบการเงินและคํานวณภาษีเงินได้

ขันตอนที 4

ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้ องและแก้ ไขข้ อมูลของ
รายงานการสอบบัญชี

ขันตอนที 5

จัดทํารายงานการสอบบัญชี

3. แผนผังแสดงขันตอนในการปฏิบัติงาน

การนัดหมายกับลูกค้ า
- ติดต่อกับลูกค้าเพือกําหนดวันนัดหมายทีจะเข้าไปตรวจสอบ
- ระบุจาํ นวนวันทีใช้ในการตรวจสอบ
- เดินทางไปตรวจสอบตามวันและเวลาทีนัดหมายไว้

การตรวจสอบบัญชี
- ตรวจสอบยอดยกมายกไปของบัญชีแยกประเภท(G/L) กับ งบทดลอง
- จัดทําหนังสื อยืนยันยอดลูกหนี – เจ้าหนีก่อนการตรวจสอบ
- จัดกลุ่มรายการบัญชีแต่ละบัญชีตามสัญลักษณ์ทีบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้เพือง่าย
แก่การตรวจสอบ
- ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีแต่ละคนรับผิดชอบงานทีได้รับมอบหมาย

- จัดทํากระดาษทําการและดําเนินการตรวจสอบ

จัดทํางบการเงินและคํานวณภาษีเงินได้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้ องและแก้ ไขข้ อมูลของรายงานการสอบบัญชี

จัดทํารายงานการสอบบัญชี

รู ปที 2.3 แผนผังแสดงขันตอนการดําเนิ นงานในการสอบบัญชี

ข้ อมูลผิดพลาด

ขันตอนที 1การนัดหมายกับลูกค้ า
- ติ ดต่ อกับลู ก ค้า เพื อกํา หนดวันนัดหมายที จะเข้า ไปตรวจสอบและระบุ จาํ นวนวันที ใช้ใ นการ
ตรวจสอบ
พนักงานทีปรึ กษาจะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เพือนัดหมายวันและจํานวน
วันทีจะใช้ในการตรวจสอบ โดยจํานวนวันทีใช้ในการตรวจสอบนันขึนอยูก่ บั ขนาดของธุ รกิจซึ ง
แต่ละบริ ษทั อาจจะใช้เวลาในการตรวจสอบไม่เท่ากัน
- เดินทางไปตรวจสอบตามวันและเวลาทีนัดหมายไว้
ในกรณี ทีทําการตรวจสอบบริ ษทั ขนาดเล็ก ซึ งมี เอกสารทางการบัญชี ไม่มากนัก ผูส้ อบ
บัญชีจะนัดหมายให้ลูกค้าส่ งเอกสารทีจะทําการตรวจสอบมายังบริ ษทั ของผูส้ อบบัญชี
- การรับเอกสาร(หลักฐาน)จากลูกค้าและตรวจนับให้ครบถ้วนก่อนการสอบบัญชี
เอกสารทีได้รับจากลูกค้าสําหรับใช้ประกอบการสอบบัญชี ได้แก่
1.เอกสาร(หลักฐาน)ทางการบัญชี คือ หลักฐานทีเกียวข้องกับการบัญชี โดยตรง เช่น สมุด
รายวันซื อ บัญชีแยกประเภททัวไป งบทดลอง เป็ นต้น
2.เอกสาร(หลักฐาน)ประกอบต่างๆ คือ หลักฐานทีไม่เกียวข้องกับการบัญชีโดยตรง
เมื อได้รับ เอกสารจากลู กค้า จะทํา การตรวจนับ แฟ้ มเอกสารที ลู ก ค้า ส่ ง มาให้ทงหมดว่
ั
า
เอกสารครบถ้วนตามทีลูกค้าระบุไว้หรื อไม่ หากเอกสารไม่ครบต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที
ขันตอนที 2การตรวจสอบบัญชี
- ตรวจสอบยอดยกมา - ยกไปของบัญชีแยกประเภท(G/L)กับ งบทดลอง
ขันตอนแรกทีสําคัญก่อนการสอบบัญชี คือการตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีใน
สมุ ดบัญชี แยกประเภท(G/L)กับงบทดลองว่ามี ยอดที ถู กต้องตรงกันหรื อไม่ หากมี ยอดที ถู กต้อง
ตรงกันให้ดาํ เนินการตรวจสอบและจัดทํากระดาษทําการได้ แต่ในกรณี ทีรายการบัญชี มียอดในสมุด
บัญชี แยกประเภท(G/L)กับงบทดลองไม่ตรงกัน ให้ติดต่อสอบถามฝ่ ายบัญชี ของลูกค้าก่อนการ
ตรวจสอบ

- จัด ทํา หนัง สื อ ยื น ยัน ยอดเงิ น ฝากธนาคารและหนัง สื อ ยื น ยัน ยอดลู ก หนี – เจ้า หนี ก่ อ นการ
ตรวจสอบ

รู ปที 2.4 หนังสื อยืนยันยอดลูกหนี

รู ปที 2.5 หนังสื อยืนยันยอดเจ้าหนี
การจัดทําหนังสื อยืนยันยอดลู กหนี – เจ้าหนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือให้ได้หลักฐานการสอบ
บัญชี จากภายนอกในการพิสูจน์ความมีอยูจ่ ริ งของลูกหนี ตามทีปรากฏในบัญชี โดยผูส้ อบบัญชี จะ
สุ่ มเลื อกส่ งหนังสื อยืนยันยอดลูกหนี ให้กบั ลูกหนี – เจ้าหนี ทีมียอดเหลือสู ง โดยทัวไปของการสุ่ ม
เลือกยอดคงเหลือของลูกหนี -เจ้าหนีจะคิดเป็ นประมาณ 60 - 80 %ของยอดลูกหนีทังหมด

- จัดหมวดหมู่ของกระดาษทําการโดยกําหนดรหัสดัชนีเพือความสะดวกรวดเร็ วในการตรวจสอบ
รหัสดัชนีทีใช้ในการตรวจสอบของบริ ษทั มีดงั นี
ชือกระดาษทําการ

รหัสดัชนี
AJE

สรุ ปรายการปรับปรุ งและรายการจัดประเภทบัญชีใหม่

A

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

B

ลูกหนีการค้า

C

สิ นค้าคงเหลือ

L

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน

U

ค่าเสื อมราคา

Z

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

AA

เงินเบิกเกินบัญชี

BB

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

CC

หนีสิ นหมุนเวียนอืน

DD

เจ้าหนีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

10

รายได้

20

ต้นทุนขาย

30

ค่าใช้จ่าย

40

ต้นทุนทางการเงิน

80

ต้นทุนขาย

สัญลักษณ์ทีบริ ษทั ใช้ในการตรวจสอบมีดงั นี
สัญลักษณ์

ความหมาย

W

ตรวจกับกระดาษทําการปี ก่อน

∧

บวกตามแนวตัง

∑

บวกตามแนวนอน

C

ทดสอบการคํานวณ

G

ตรวจกับสมุดบัญชีแยกประเภท

/

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

- ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีแต่ละคนรับผิดชอบงานทีได้รับมอบหมาย
- จัดทํากระดาษทําการและดําเนินการตรวจสอบตามรหัสดัชนีทีกําหนดไว้

ขันตอน หลักฐาน และเทคนิคทีใช้ ในการตรวจสอบบัญชี แต่ ละหมวดมีดงั นี
1. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทีต้องจ่ายคืนเมือทวงถาม อันได้แก่
1) ธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์ ทีบริ ษทั มี รวมทังเงิ นสดย่อย ธนาณัติ ตัวŠ แลกเงิ นไปรษณี ย ์
เช็คทีถึงกําหนดแต่ยงั มิได้นาํ ฝาก เช็คเดินทาง ดราฟต์ของธนาคาร
2) เงิ นฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ และเงิ นฝากประจําและบัตรเงิ นฝากที มี
อายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือน ไม่รวมเงินฝากทีมีภาระผูกพัน

รายการเทียบเท่ าเงินสด หมายถึ งเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสู ง ซึ งพร้อมจะเปลี ยนเป็ นเงิ น
สดในจํานวนทีทราบได้และมีความเสี ยงต่อการเปลียนแปลงมูลค่าน้อย หรื อไม่มีนยั สําคัญ ซึ งส่ วน
ใหญ่เป็ นตัวŠ เงิ นหรื อตัวŠ สัญญาใช้เงิ นทีสถาบันการเงิ นเป็ นผูอ้ อก รั บรองหรื ออาวัล โดยบริ ษทั มี
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการถื อ ไว้เ พื อจ่ า ยชํา ระภาระผู ก พัน ระยะสั น มากกว่ า เพื อลงทุ น หรื อเพื อ
วัตถุประสงค์อืน เช่น ตัวŠ เงินประเภทเผือเรี ยก ตัวŠ เงินทีมีวนั ถึงกําหนดภายใน 3 เดือน หรื อน้อยกว่า
เป็ นต้น
ขันตอน หลักฐานและเทคนิคทีใช้ ในการตรวจสอบบัญชี เงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบไปด้วย
1.เงินสดในการตรวจสอบบัญชีเงินสดจะใช้การตรวจนับหากต้องการความถูกต้องและครบถ้วน แต่
ในความเป็ นจริ งแล้วการตรวจสอบเงินสดทีมีอยูจ่ ริ งของกิจการจะทําได้ยาก ผูส้ อบบัญชี จะทําการ
ตรวจสอบโดยตรวจสมุดบัญชีแยกประเภททัวไปกับงบทดลองให้มียอดทีถูกต้องตรงกันเท่านัน
หลักฐานทีใช้ :งบทดลองสมุดบัญชีแยกประเภททัวไป
เทคนิคทีใช้ :การตรวจนับ การตรวจสอบเอกสาร
2. เงินฝากออมทรัพย์ การตรวจสอบเงินฝากออมทรัพย์มีลาํ ดับขันตอนในการตรวจสอบ ดังนี
2.1 ตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ในงบทดลอง และสมุดบัญชี เงิน
ฝากธนาคารให้มียอดทีถูกต้องตรงกัน
2.2 เมือพบว่ายอดคงเหลือถูกต้องตรงกันนําสมุดบัญชี เงินฝากธนาคารไปถ่ายเอกสารเพือ
เป็ นหลักฐานประกอบกับกระดาษทําการ
หลักฐานทีใช้ :งบทดลอง สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
เทคนิคทีใช้ : การตรวจเอกสาร

รู ปที 2.6 การตรวจสอบบัญชี เงินฝากออมทรัพย์

3. เงินฝากกระแสรายวันการตรวจสอบเงินฝากกระแสรายวัน มีขนตอนในการตรวจสอบ
ั
ดังนี
3.1ตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชี เงินฝากกระแสรายวันในงบทดลอง และใบยืนยันยอด
คงเหลือตามบัญชีธนาคาร ( เงินฝากกระแสรายวัน ) ให้มียอดทีถูกต้องตรงกัน
3.2 เมื อพบว่า ยอดคงเหลื อถู ก ต้องตรงกันแล้วก็ นําใบยืนยันยอดคงเหลื อตามบัญชี ข อง
ธนาคารนันถ่ายเอกสารเพือเป็ นหลักฐานประกอบกับกระดาษทําการ
หลักฐานทีใช้ :งบทดลองสมุดบัญชี แยกประเภททัวไปใบยืนยันยอดคงเหลื อตามบัญชี ของธนาคาร
(Bank confirmation)
เทคนิคทีใช้ :การตรวจเอกสาร การยืนยันยอด

รู ปที 2.7 การตรวจสอบบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
*** กรณี ทียอดคงเหลือตามทีปรากฏในสมุดบัญชีของกิจการ ณ วันสิ นปี มียอดทีไม่ตรงกัน
กับใบยืนยันยอดคงเหลือตามบัญชี ของธนาคาร (Bank confirmation)ให้ผสู ้ อบบัญชี จดั ทํางบพิสูจน์
ยอดเงินฝากธนาคารขึน (Bank Reconciliation Statement) เพือปรับปรุ งบัญชี เงินฝากธนาคารให้มี
จํานวนทีถูกต้อง

รู ปที 2.8 ตัวอย่างกระดาษทําการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
รายการกระทบยอดรายการทีทําให้ยอดคงเหลือในบัญชี เงิ นฝากธนาคารในสมุดบัญชี ของ
กิจการไม่เท่ากับยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร ได้แก่

1 รายการทีกิจการบันทึกบัญชีแล้ว แต่ธนาคารยังมิได้บนั ทึกบัญชี เช่น
1.1 เงินฝากระหว่างทาง (Deposit in transit)
เกิ ดจากกิ จการนํา ฝากเช็ คเข้าบัญชี ธนาคารหลังจากเวลาที ธนาคารปิ ดรั บเช็ ค ในวันนัน
กิจการบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีของบกิจการแล้ว ณ วันนัน แต่ธนาคารยังไม่บนั ทึกบัญชี ให้ในวันที
นําฝาก แต่จะบันทึกบัญชีให้ไว้ในวันทําการถัดไป หรื ออาจเกิดจากกิจการได้รับเงินในวันนี กิจการ
บันทึกบัญชีธนาคารในวันนี แต่ธนาคารปิ ดทําการแล้ว กิจการจึงนําเงินฝากข้าธนาคารในวันทําการ
รุ่ งขึน ดังนันธนาคารจึ งบันทึกบัญชี ให้ไว้ในวันทําการรุ่ งขึนทําให้ยอดเงิ นในบัญชี กิจการสู งกว่า
ด้านธนาคาร
1.2 เช็คค้างจ่าย (Outstanding Checks)
เกิ ด จากกิ จการสั งจ่ า ยเช็ ค ให้ แ ก่ บุ ค คลภายนอก บุ ค คลภายนอกยัง ไม่ นํา ไปขึ นเงิ น กับ
ธนาคาร กิ จการได้บนั ทึกการจ่ายเช็คในสมุดบัญชี ของกิ จการแล้ว แต่ธนาคารยังไม่บนั ทึกบัญชี ทาํ
ให้ยอดเงินฝากในบัญชีกิจการตํากว่าด้านธนาคาร
1.3 เช็คคืน (Returned checks)
เกิ ดจากการนําเช็คของลู กค้าฝากเข้าบัญชี ธนาคาร กิ จการบันทึกการนําฝากในสมุ ดบัญชี
ของกิจการแล้ว และธนาคารรับเข้าบัญชีให้แล้ว แต่ต่อมาธนาคารไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้
เนืองจากเป็ นเช็คขาดความเชือถือ หรื อเงินในบัญชี ไม่พอจ่าย ธนาคารจึงหักบัญชี ออกไป แต่กิจการ
ยังไม่บนั ทึกหักบัญชี ทําให้ยอดเงินในบัญชีกิจการสู งกว่าธนาคาร
2 รายการทีธนาคารได้บนั ทึกบัญชีแล้ว แต่กิจการยังไม่บนั ทึกบัญชี
2.1 การเรี ยกเก็บเงินตามตัวŠ เงิน (Bill collection)
เกิดจากกิจการนําตัวŠ เงินทีได้รับจากลูกค้าฝากเข้าบัญชีธนาคาร เพือให้ธนาคารเรี ยกเก็บเงิน
ตามตัวŠ เงิน กิ จการยังไม่บนั ทึกฝากเข้าบัญชี ในสมุดบัญชี ของกิจการ เมือธนาคารสามารถเรี ยกเก็บ
เงินตามตัวŠ เงิ น และดอกเบียรับได้แล้ว ธนาคารจะนําเงิ นฝากเข้าบัญชี ให้ โดยธนาคารจะส่ งใบแจ้ง
เข้าบัญชี (Credit memo) มาให้กิจการ ทําให้ยอดเงินฝากในบัญชีกิจการน้อยกว่าด้านธนาคาร

2.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank service charge)
เกิ ดจากกิ จการใช้บริ การต่าง ๆ ของธนาคาร เช่ น การเรี ยบเก็บเงิ นตามตัวŠ ค่าธรรมเนี ยม
การโอน ค่าธรรมเนียมเช็คคืน การหักบัญชี ค่าสาธารณู โภค เมือเกิดค่าใช้จ่ายกิจการยังไม่บนั ทึก แต่
ธนาคารจะบันทึกค่าใช้จ่ายเหล่านันหักจากบัญชี แล้ว และส่ งใบแจ้งหักบัญชี (Debit memo) มาให้
กิจการ เพือบันทึกบัญชีต่อไป ทําให้ยอดเงินฝากในบัญชีกิจการสู งกว่าด้านธนาคาร
3 รายการทีกิจการบันทึกบัญชีไว้ผดิ พลาด เช่น
3.1 บันทึกฝากเงินไว้สูงไป
3.2 บันทึกฝากเงินไว้ตาไป
ํ
3.3 บันทึกถอนเงินไว้สูงไป
3.4 บันทึกถอนเงินไว้ตาไป
ํ
4 รายการทีธนาคารบันทึกบัญชีไว้ผดิ พลาด เช่น
4.1 บันทึกฝากเงินไว้สูงไป
4.2 บันทึกฝากเงินไว้ตาไป
ํ
4.3 บันทึกถอนเงินไว้สูงไป หรื อนําเช็คจ่ายของผูอ้ ืนมาหักบัญชีของกิจการ
4.4 บันทึกถอนเงินไว้ตาไป
ํ

2. ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
ลูกหนีการค้ า (Trade Receivable)หมายถึงเงินทีลูกค้าค้างชําระค่าสิ นค้าหรื อค่าบริ การทีกิจการได้
ขายหรื อให้บริ การตามปกติ และลูกหนีตามตัวŠ เงินรับอันเกิดจากค่าสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าว
ลูกหนี อืน ๆ (Other Receivable)หมายถึ ง ลู กหนี ที ไม่ได้เกิ ดจากการดําเนิ นการค้าตามปกติของ
ธุ รกิจ เช่น ลูกหนีและเงินให้กยู้ มื แก่กรรมการและลูกจ้าง เงินให้ยมื แก่บริ ษทั ในเครื อและบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รายได้คา้ งรับ เป็ นต้น

ขันตอน หลักฐานและเทคนิคทีใช้ ในการตรวจสอบบัญชี ลูกหนีการค้ า
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนส่ วนใหญ่จะประกอบไปด้วย
1. ลูกหนีการค้ า ในการตรวจสอบลูกหนีการค้ามีลาํ ดับขันตอนในการตรวจสอบ ดังนี
1.1 ตรวจดูยอดคงเหลื อในงบทดลองกับหนังสื อยืนยันยอดลูกหนี การค้าทีส่ งไปก่อนการ
ตรวจสอบให้มียอดทีถูกต้องตรงกัน
1.2 ตรวจสอบรายการเคลือนไหวระหว่างปี ของบัญชีลูกหนีการค้า โดยตรวจสอบจากการ์ ด
ลูกหนีทีลูกค้าเป็ นคนออกให้ ซึ งรายละเอียดในการ์ ดลูกหนีจะประกอบไปด้วย
- รหัสลูกหนีการค้า
- ชือลูกหนีการค้า(ภาษาไทย)
- จํานวนเงิน(ยอดหนียกมา ยอดขายในงวด ยอดชําระ/ลดหนี ยอดหนียกไป)
- รายการเคลือนไหวตลอดทังปี (วันเดือนปี ทีเกิดรายการ เลขทีเอกสารอ้างอิง การตังหนี
การชําระหนี และการลดหนี)
1.3 สุ่ มเลื อกตัวอย่างลู กหนี การค้าโดยเลื อกรายการที มี สาระสําคัญมากที สุ ดมาทําการ
ตรวจสอบ เช่น พิจารณาตรวจสอบเฉพาะลูกหนีการค้าทีเกิน 500,000 บาทหรื อ 1,000,000 บาทขึน
ไปโดยกลุ่มตัวอย่างทีเลือกจะคิดเป็ น 60 - 80 % ของยอดลูกหนีทังหมด เป็ นต้น
1.4 ตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องตรงกันกับบัญชี ทีบันทึกไว้ และนําไปถ่ายเอกสารเพือเป็ น
หลักฐานประกอบกับกระดาษทําการ
1.5สรุ ปผลการตรวจสอบ โดยจะสรุ ปถึงหลักฐานทีใช้ในการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น
จากการตรวจสอบการตังหนี ของลู ก หนี การค้า ที เลื อกตรวจสอบ จํา นวน 3 เดื อน คื อ
มกราคม มิถุนายน และธันวาคม ทีมียอดเกิน 300,000 บาทขึนไป กับการ์ ดลูกหนี และใบกํากับภาษี
ขาย / ใบส่ งของ พบว่าเอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วน
หลักฐานทีใช้ :งบทดลอง การ์ ดลูกหนี หนังสื อยืนยันยอดลูกหนีใบกํากับภาษีขาย / ใบส่ งของ
ใบสําคัญรับเงิน ใบนําฝาก ใบเสร็ จรับเงิน และใบลดหนี

เทคนิคทีใช้ :การตรวจสอบเอกสาร การตรวจการตังลูกหนี – เจ้าหนีระหว่างกัน การยืนยันยอด
การคํานวณ

รู ปที 2.9 ตัวอย่างการ์ ดลูกหนี

รู ปที 2.10 ตัวอย่างใบกํากับภาษี

รู ปที 2.11 ตัวอย่างใบแจ้งหนี

รู ปที 2.12 ตัวอย่างใบลดหนี

รู ปที 2.13 ตัวอย่างใบเสร็ จรับเงิน

2. ลูกหนีการค้ าต่ างประเทศ การตรวจสอบลูกหนีการค้าต่างประเทศมีลาํ ดับขันตอน ดังนี
2.1 ตรวจสอบรายการเคลื อนไหวระหว่า งปี ของบัญ ชี ลู ก หนี การค้า ต่ า งประเทศ โดย
ตรวจสอบจากการ์ ดลูกหนีการค้าต่างประเทศทีลูกค้าเป็ นคนออกให้
2.2สุ่ มเลื อกตัวอย่างลูกหนี การค้าต่างประเทศโดยเลือกรายการทีมีสาระสําคัญมากทีสุ ดมา
ทําการตรวจสอบ เช่น พิจารณาตรวจสอบเฉพาะลูกหนีการค้าทีเกิน 500,000 บาทหรื อ 1,000,000
บาทขึนไปโดยกลุ่มตัวอย่างทีเลือกจะคิดเป็ น 60 - 80 % ของยอดลูกหนีทังหมด เป็ นต้น
2.3 เมือได้รายชื อลูกหนี ทีจะตรวจสอบแล้วจะทําการทดสอบรายละเอียดของรายการโดย
การคํานวณซําเพือพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลขในการบันทึกบัญชี
ลูกหนีการค้าต่างประเทศ จะคํานวณซําเมือ
- การคํานวณอัตราแลกเปลียน ณ วันทีบันทึกบัญชี จะทดสอบการคํานวณโดยใช้อตั รา
แลกเปลียนของกรมศุลกากร ณ วันทีบันทึกรายการขาย
- การปรับอัตราแลกเปลี ยน ณ วันสิ นปี เมือสิ นรอบระยะเวลาบัญชี จะคํานวณค่าหรื อ
ราคาเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินตราไทยตามใบประกาศกรมสรรพากรเพือให้ทราบถึง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลียน โดยใช้อตั ราซือ ณ วันสิ นปี ในการคํานวณ
2.4 ตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องตรงกันกับบัญชี ทีบันทึกไว้ และนําไปถ่ายเอกสารเพือเป็ น
หลักฐานประกอบกับกระดาษทําการ โดยจะสรุ ปถึงหลักฐานทีใช้ในการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น
ตรวจสอบการตังหนี ของลู กหนี การค้าต่ า งประเทศโดยตรวจกับการ์ ดลู ก หนี ใบขนส่ ง
สิ นค้าขาออก และ Invoice พบว่าเอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วน
หลักฐานทีใช้ :งบทดลอง การ์ ดลู ก หนี ใบขนส่ งสิ นค้า ขาออก Invoiceใบสําคัญรั บ เงิ น Credit
Advice / Receiptใบกํากับภาษี และใบประกาศกรมสรรพากร (การคํานวณค่าหรื อราคาเงิ นตรา
ต่างประเทศเป็ นเงินตราไทย)
เทคนิคทีใช้ :การตรวจสอบเอกสารการคํานวณซํา

3. เบียประกันภัยรถจ่ ายล่ วงหน้ า
ขันตอน หลักฐาน และเทคนิคทีใช้ ในการตรวจสอบบัญชี ค่าเบียประกันภัยจ่ ายล่ วงหน้ า มีดงั นี
3.1 ตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชี ค่าเบียประกันภัยรถจ่ายล่วงหน้าในงบทดลองและ
สมุดบัญชีแยกประเภททัวไปให้มียอดทีถูกต้องตรงกัน
3.2 ตรวจตัดยอดระหว่างปี เพือหายอดคงเหลือ ณ วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี
3.3 เมือได้ยอดคงเหลื อ(ยอดยกไป)แล้ว ให้ตรวจสอบแต่ละรายการกับใบกรมธรรม์
ประกันภัยเพือทดสอบการคํานวณซํา
ตัวอย่างวิธีการคํานวณซํา - ค่าเบียประกันภัยรถจ่ายล่วงหน้า
- รายละเอียดทีใช้ในการคํานวณซํา ประกอบด้วย - ยอดเบียประกันตามกรมธรรม์
- วันทีเริ มคุม้ ครองและ สิ นสุ ดวันคุม้ ครอง
- นับจํานวนตังแต่วนั ทีเริ มกรมธรรม์จนถึงวันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี มาคํานวณปั นส่ วนเป็ นค่าเบีย
ประกันภัยรถ(ค่าใช้จ่าย)ในปี ปั จจุ บนั และนําจํานวนวันที เหลื อตังแต่วนั สิ นรอบระยะเวลาบัญชี
จนถึงวันทีสิ นสุ ดวันคุม้ ครอง มาคํานวณปั นส่ วนเป็ นค่าเบียประกันภัยรถจ่ายล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่ าง บริ ษทั ก ซื อประกันภัยรถยนต์ ระยะเวลา1 ปี ยอดเบียประกัน 2,166 บาทเริ มคุม้ ครอง
วันที 22 มกราคม 2555
วิธีการนับวัน

22/01/2555 – 31/12/2555 = 345 วัน
01/01/2556 - 21/01/2556 = 21วัน
รวม = 366วัน

วิธีการปั นส่ วน

ค่าใช้จ่าย

= 2,166 (345) / 366 = 2,041.72บาท

ค่าเบียประกันภัยรถจ่ายล่วงหน้า =2,166 ( 21)/366= 124.28 บาท
รวม = 2,166.00บาท

3.4 สรุ ปผลการตรวจสอบ และแนบหลักฐานประกอบ
หลักฐานทีใช้ : งบทดลอง สมุดบัญชีแยกประเภท และใบกรมธรรม์ประกันภัย
เทคนิคทีใช้ :การคํานวณซํา การตรวจสอบเอกสาร

รู ปที 2.14 ตัวอย่างใบกรมธรรม์ประกันภัย

3. สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้ าคงเหลือ (Inventory) หมายถึงทรัพย์สิน ซึ ง
(ก) กิจการมีไว้เพือขายตามลักษณะการประกอบธุ รกิจโดยปกติ
(ข) อยูใ่ นระหว่างกระบวนการผลิตเพือให้เป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ป
(ค) มีไว้เพือใช้ในการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การ
จากความหมายข้างต้นสรุ ปได้ว่าสิ นค้าคงเหลื อมี ส่วนประกอบอันสําคัญได้แก่ สิ นค้า
สําเร็ จรู ป งานระหว่างทําหรื อสิ นค้าระหว่างผลิต ซึ งรวมไปด้วย วัตถุดิบ วัสดุทีใช้ในการผลิต สิ นค้า
คงเหลือเป็ นสิ นทรัพย์ประเภทหมุนเวียนของกิจการ ทีมีไว้เพือขายในการประกอบธุ รกิจตามปกติ
และมีไว้เพือใช้ในการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การเพือขายต่อไป
ขันตอน หลักฐานและเทคนิคทีใช้ ในการตรวจสอบบัญชี สินค้ าคงเหลือ
1. ในการตรวจสอบสิ นค้าคงเหลือจะตรวจสอบรายการในสมุดบัญชี แยกประเภททัวไป
กับใบสต็อกสิ นค้าคงเหลือสิ นปี ซึ งเป็ นเอกสารทีลูกค้าได้จดั ทําขึน
2. ทดสอบการคํานวณเพือความถูกต้อง
หลักฐานทีใช้ : สมุดบัญชีแยกประเภททัวไป และใบสต็อกสิ นค้าคงเหลือสิ นปี
เทคนิคทีใช้ :การตรวจสอบเอกสาร การคํานวณซํา การตรวจนับ

4. สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน ได้แก่ ลูกหนีเกิดจากการขอคืนภาษีแต่ยงั ไม่ได้รับคืน เงินจ่ายล่วงหน้ากรณี
ต่างๆ และเงินประกัน เป็ นต้น

ขันตอน หลักฐานและเทคนิคทีใช้ ในการตรวจสอบบัญชี สินทรัพย์ หมุนเวียนอืน
ตัวอย่างสิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน ได้แก่
1. ลูกหนีกรมสรรพากรคือภาษีซึงยังไม่ได้รับคืนจากกรมสรรพากร (ภาษีขายมากกว่าภาษีซือ)ใน
การตรวจสอบลูกหนีกรมสรรพากรมีลาํ ดับขันตอนในการตรวจสอบ ดังนี
1.1 การตรวจสอบลูกหนี กรมสรรพากรจะตรวจสอบรายการเคลือนไหวในสมุดบัญชี แยก
ประเภททัวไป ณ วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ซึ งในกรณี นีบัญชี ภาษีมูลค่าเพิมมียอดคงเหลือด้านเด
บิต
1.2 ตรวจตัดยอดระหว่างปี เพือหายอดคงเหลือ ณ วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี
1.3 เมือได้ยอดคงเหลื อแล้วให้ตรวจสอบกับแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิม ( ภ.พ.30)
โดยดูจากยอดจํานวนเงินทีชําระไว้เกิน
1.4 สรุ ปผลการตรวจสอบและนําหลักฐานมาประกอบกับกระดาษทําการ
หลักฐานทีใช้ : สมุดบัญชีแยกประเภททัวไป แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิม (ภ.พ. 30)
เทคนิคทีใช้ : การตรวจสอบเอกสาร

5. ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ หมายถึ ง สิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนซึ งกิ จการมีไว้เพือใช้ประโยชน์ในการผลิ ต
จําหน่ายสิ นค้า หรื อให้บริ การ เพือให้ผอู ้ ืนเช่า หรื อเพือใช้ในการบริ หารงาน และกิจการคาดว่าจะ
ใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ งรอบปี ทีดิ น อาคาร และอุปกรณ์ เป็ นสิ นทรัพย์ทีกิ จการจําเป็ นต้องคิดค่า
เสื อมราคา
ค่ าเสื อมราคาหมายถึง การปั นส่ วนต้นทุนของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุ
การใช้งานทีได้ประมาณไว้

ค่าเสื อมราคาแต่ละงวดบัญชีจะแตกต่างกันโดยเนืองมาจาก
-

การประมาณอายุการใช้งาน

-

การประมาณมูลค่าซาก

ราคาซาก หมายถึง มูลค่าทีคาดจะขายสิ นทรัพย์นนได้
ั เมือหมดอายุการใช้งานหักด้วยค่ารื อถอนและ
ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายสิ นทรัพย์นนั
-

การเลือกวิธีการคํานวณค่าเสื อมราคา วิธีการคํานวณค่าเสื อมราคาทีนิยมใช้โดยทัวไป มีดงั นี

1. วิธีเส้นตรง (Straight-line Method)
2. วิธียอดลดลงทวีคูณ (Double-declining Balance Method)
3. วิธีผลรวมจํานวนปี (Sum-of-the year-digit Method)
4. วิธีจาํ นวนผลผลิต (Units of Output Method)
ขันตอน หลักฐานและเทคนิคทีใช้ ในการตรวจสอบบัญชี ค่าเสื อมราคา
1. ตรวจสอบค่าเสื อมราคาจากรายงานตารางค่าเสื อมราคาสะสมทีลูกค้าเป็ นคนออกให้
2.ตรวจสอบราคา ณ วันสุ ดท้ายของรอบบัญชี ก่อน(ยอดยกมา)จากรายงานตารางค่าเสื อม
ราคาสะสมทีลูกค้าเป็ นคนออกให้กบั กระดาษทําการปี ทีแล้ว
3.สําหรับสิ นทรัพย์ทีซื อในปี ปั จจุบนั ให้ตรวจเอกสารการซือสิ นทรัพย์ เช่น ใบสําคัญจ่าย
ใบกํากับภาษี/ใบเสร็ จรับเงิน เพือนํามาประกอบกับกระดาษทําการ
4. ทดสอบการคํานวณค่าเสื อมราคาในรอบระยะเวลาบัญชี ค่าเสื อมราคาสะสมจนถึ ง
ปั จจุบนั และมูลค่าต้นทุนหลังจากหักค่าเสื อมราคา แล้วจนถึงปั จจุบนั
5. จัดทําใบรายละเอี ยดการหักค่าเสื อมราคา และเอกสารประกอบการจัดทําหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

หลักฐาน : สมุดบัญชีแยกประเภททัวไป และรายงานตารางค่าเสื อมราคาสะสม
เทคนิค : การตรวจสอบเอกสาร การคํานวณซํา

รู ปที 2.15 ตัวอย่างใบคํานวณค่าเสื อมราคา

6. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยมื ระยะสั นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยมื ระยะสั นจากสถาบันการเงินหมายถึงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหนีสิ นที
เกิดขึนจากการกูย้ มื ระยะสันจากธนาคารพาณิ ชย์หรื อสถาบันการเงินอืนรวมทังการขายหรื อขายช่วง
ลดตัวŠ เงินกับสถาบันการเงินซึ งจัดเป็ นหนีสิ นหมุนเวียน
ขันตอน หลักฐานและเทคนิคทีใช้ ในการตรวจสอบเงินเบิกเกินบัญชี ฯ
ตัวอย่างการตรวจสอบเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
1. ตรวจสอบยอดคงเหลื อของบัญชี เงิ นฝากกระแสรายวันด้านเครดิ ตกับงบทดลอง สมุ ด
บัญชีแยกประเภททัวไป และใบยืนยันยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร ให้มียอดทีถูกต้องตรงกัน
2. เมื อพบว่า ยอดคงเหลื อ ถู ก ต้อ งตรงกัน แล้ว ก็ นํา ใบยื น ยัน ยอดคงเหลื อ ตามบัญ ชี ข อง
ธนาคารนันถ่ายเอกสารเพือเป็ นหลักฐานประกอบกับกระดาษทําการ
ในกรณี ทียอดเบิกเกินบัญชี ธนาคารตามทีปรากฏในสมุดบัญชี ของกิจการ ณ วันสิ นปี มียอด
ทีไม่ตรงกันกับใบยืนยันยอดคงเหลื อตามบัญชี ของธนาคาร (Bank confirmation)ให้ผูส้ อบบัญชี
จัดทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารขึน (Bank Reconciliation Statement) เพือปรับปรุ งบัญชี เงิ น
เบิ กเกิ นบัญชี ให้มียอดคงเหลื อทีถู กต้อง(ดังที กล่าวไว้แล้วข้างต้นในการตรวจสอบบัญชี เงิ นฝาก
กระแสรายวัน )

7. เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
เจ้ าหนีการค้ าหมายถึง เจ้าหนี ทีเกิดจากการซื อสิ นค้าเป็ นเงินเชื อ หรื อซื อวัสดุทีใช้ในการผลิตสิ นค้า
เป็ นเงินเชือ
เจ้ าหนีหมายถึง เจ้าหนีทีเกิดจากการซื อสิ นทรัพย์อืนทีไม่ใช่สินค้าเป็ นเงินเชือ หรื อการกูย้ มื เงิน
ขันตอน หลักฐานและเทคนิคทีใช้ ในการตรวจสอบบัญชี เจ้ าหนีการค้ า
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนส่ วนใหญ่จะประกอบไปด้วย

1.เจ้ า หนี การค้ า ในการตรวจสอบเจ้า หนี การค้า มี ล ัก ษณะที คล้า ยคลึ ง กัน กับ การตรวจสอบ
บัญชีลูกหนีการค้า ซึ งมีลาํ ดับขันตอนในการตรวจสอบ ดังนี
1.1 ตรวจดูยอดคงเหลื อในงบทดลองกับหนังสื อยืนยันยอดเจ้าหนี การค้าทีส่ งไปก่อนการ
ตรวจสอบให้มียอดทีถูกต้องตรงกัน
1.2 ตรวจสอบรายการเคลือนไหวระหว่างปี ของบัญชีเจ้าหนีการค้า โดยตรวจสอบจากการ์ ด
เจ้าหนีทีลูกค้าเป็ นคนออกให้ ซึ งรายละเอียดในการ์ ดเจ้าหนีจะประกอบไปด้วย
-รหัสเจ้าหนีการค้า
-ชือเจ้าหนีการค้า (ภาษาไทย)
-จํานวนเงิน (ยอดหนียกมา ยอดซื อในงวด ยอดชําระ/ลดหนี ยอดหนียกไป)
-รายการเคลือนไหวตลอดทังปี (วันเดือนปี ทีเกิดรายการ เลขทีเอกสารอ้างอิง การเพิมหนี
การจ่ายชําระหนี และการลดหนี)
1.3 สุ่ มเลื อกตัวอย่างเจ้าหนี การค้าโดยเลื อกรายการที มี สาระสําคัญมากที สุ ดมาทําการ
ตรวจสอบ เช่น พิจารณาตรวจสอบเฉพาะเจ้าหนีการค้าทีเกิน600,000บาทหรื อ 1,500,000 บาทขึน
ไปโดยกลุ่มตัวอย่างทีเลือกจะคิดเป็ น 60 - 80 % ของยอดเจ้าหนีทังหมด เป็ นต้น
1.4 ตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องตรงกันกับบัญชี ทีบันทึกไว้ และนําไปถ่ายเอกสารเพือเป็ น
หลักฐานประกอบกับกระดาษทําการ
1.5สรุ ปผลการตรวจสอบ โดยจะสรุ ปถึงหลักฐานทีใช้ในการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น
จากการตรวจสอบเจ้าหนี การค้าโดยสุ่ มตรวจ จํานวน 3 เดื อน คือ มกราคม มิถุนายน และ
ธันวาคม คิ ดเป็ น 75% ของเจ้าหนี ทังหมดโดยตรวจกับการ์ ดเจ้าหนี ใบกํากับภาษี /ใบส่ ง สิ นค้า
ใบสําคัญรายวันซือ รายงานภาษีซือ ใบแจ้งหนี ใบลดหนี และหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าย
พบว่าเอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วน

หลักฐานทีใช้ :งบทดลอง การ์ ดเจ้าหนี หนังสื อยืนยันยอดเจ้าหนี ใบสําคัญรายวันซื อ ใบแจ้งหนี
รายงานภาษีซือ ใบกํากับภาษีซือใบสําคัญจ่าย ใบเสร็ จรับเงิน เช็คจ่ายใบลดหนี และหนังสื อรับรอง
การหักภาษี ณ ทีจ่าย
เทคนิคทีใช้ :การตรวจสอบเอกสาร การตรวจการตังลูกหนี – เจ้าหนีระหว่างกัน การยืนยันยอด

รู ปที 2.16 ตัวอย่างการ์ ดเจ้าหนี

8. รายได้
รายได้ หมายถึ ง ผลตอบแทนที กิ จการได้รับจากการขายสิ นค้า หรื อบริ ก ารตามปกติ ข องกิ จการ
รวมทังผลตอบแทนอืน ๆ ทีไม่ได้เกิดจากการดําเนิ นงานตามปกติ รายได้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
ดังนี
1.รายได้จากการขาย (Sales)หมายถึ ง รายได้ทีเกิ ดจากการขายสิ นค้าหรื อบริ การอันเป็ นรายได้จาก
การดําเนิ นงานตามปกติ เช่ น กิ จการซื อขายสิ นค้า รายได้ของกิจการ คือ รายได้จากการขายสิ นค้า
ส่ วนกิจการให้บริ การ เช่น ซ่อมเครื องไฟฟ้ า รายได้ของกิจการ คือ รายได้ค่าซ่อม
2.รายได้อืน (Other incomes)หมายถึ ง รายได้ทีมิได้เกิ ดจากการดําเนิ นงานตามปกติของกิ จการซึ ง
เป็ นรายได้ทีไม่ใช้รายได้จากการขายสิ นค้าหรื อบริ การนันเอง
ขันตอน หลักฐานและเทคนิคทีใช้ ในการตรวจสอบบัญชี รายได้
1. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายได้จากการขายปี ปั จจุบนั กับปี ก่อน
2.จัดทํากระดาษทําการกระทบยอดขายตาม ภพ.30 กับยอดขายจริ งตามบัญชี และสอบถาม
สาเหตุของผลต่าง
3. ตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องตรงกันกับการบันทึกบัญชี หรื อไม่ โดยเลือกสุ่ มตัวอย่างทีมี
จํานวนเงินมากขึนมาตรวจสอบ
หลักฐานทีใช้ :งบทดลอง สมุดบัญชี แยกประเภททัวไป ใบกํากับภาษี/ ใบส่ งของ ใบลดหนี ใบ
ขนสิ นค้าขาออกและ Invoice
เทคนิคทีใช้ :การตรวจสอบเอกสาร การคํานวณซํา

รู ปที 2.17 ตัวอย่างกระดาษทําการกระทบยอดขาย

9. ค่ าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่าย หมายถึง ต้นทุนส่ วนทีหักออกจากรายได้ในรอบระยะเวลาทีดําเนิ นการงานหนึง ค่าใช้จ่าย
สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี
1.ต้นทุนขายหมายถึง ต้นทุนของสิ นค้าทีขายหรื อบริ การทีให้ กล่าวคือในกิจการซื อเพือขาย ต้นทุน
ของสิ นค้าทีขายจะรวมราคาซือและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็ น เพือให้สินค้าอยูใ่ นสภาพพร้อมทีจะขาย
ส่ วนในกิจการผลิตเพือขายต้นทุนของสิ นค้าทีขายคือ ต้นทุนการผลิตของสิ นค้านัน ซึ งประกอบด้วย
ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานและโสหุ ย้ การผลิต
2.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานหมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนอันเองมาจากการขายสิ นค้าหรื อบริ การ และ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเนืองจากการบริ หารกิจการอันเป็ นส่ วนรวมของการดําเนินงาน
3.ค่ า ใช้ จ่ า ยอื นหมายถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยนอกเหนื อ จากที จั ด เข้ า เป็ นต้ น ทุ น ขายและค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการดําเนินงาน เช่นดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้เป็ นต้น
ขันตอน หลักฐานและเทคนิคทีใช้ ในการตรวจสอบบัญชี ค่าใช้ จ่าย
การตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายมีขนตอน
ั
ดังนี
1. ตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทกับงบทดลอง
2. ตรวจสอบโดยการสุ่ มตัวอย่างทีมีจาํ นวนเงิ นในเอกสารจริ งกับการบันทึกบัญชี ว่าได้มี
การบันทึกบัญชีตรงกันกับเงินทีได้จ่ายออกไปหรื อไม่
3. ค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นจะต้องตรวจสอบ ประกอบไปด้วย
- เงินเดือนตรวจสอบกับสมุดบัญชี แยกประเภทเงินเดือนว่าถูกต้องตรงกันกับ ภ.ง.ด.1ก
หรื อไม่
- รายจ่ายทีไม่ถือเป็ นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร เช่น ค่ารับรอง ค่าการกุศล เบียปรับและ
เงิ นเพิ มภาษี เป็ นต้น จะต้องตรวจสอบทุ ก บริ ษ ทั ว่า มี ก ารบัน ทึ ก บัญชี ตรงกันกับ เงิ นที จ่ า ยออก
หรื อไม่

ตัวอย่ าง การตรวจสอบบัญชี ค่าใช้ จ่าย - รายจ่ ายทีไม่ ถือเป็ นรายจ่ ายตามประมวลรัษฎากร
1. ทําการตรวจสอบการเคลือนไหวทุกรายการ
2. ตรวจสอบหลักฐานนันๆว่าเป็ นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องโดยตรงกับค่า การกุศลหรื อไม่
3. สรุ ปผลการตรวจสอบ
หลักฐานทีใช้ เช่น ใบอนุโมทนาบัตรใบบริ จาคเพือการศึกษา
เทคนิคทีใช้ : การตรวจสอบเอกสาร

รู ปที 2.18 ตัวอย่างใบอนุ โมทนาบัตร

ขันตอนที 3จัดทํางบการเงิน
เมือผูส้ อบบัญชี ตรวจสอบบัญชี และจัดทํากระดาษทําการการสอบบัญชี เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีจะนําข้อมูลจากกระดาษทําการ (หลังปรับปรุ ง) มาใช้สาํ หรับจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น เป็ นรายงานทางการเงิ น ที นํา เสนอข้อ มู ล เพื อแสดงฐานะการเงิ น ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการโดยถูกต้องตามทีควรในแต่ละงวดบัญชี ใดบัญชี หนึ ง หรื อ
ระหว่างงวดบัญชี ก็ได้งบการเงินจะแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามทีควรก็ต่อเมือกิจการได้ปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการบัญชีอย่างเหมาะสม รวมทังการเปิ ดเผยข้อมูลเพิมเติมเมือจําเป็ น งบการเงินต้องจัดทํา
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง และจะต้องนําเสนอข้อมูลดังต่อไปนี คือ สิ นทรัพย์ หนี สิ น ส่ วนของเจ้าของ
รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสด
ส่ วนประกอบของงบการเงินงบการเงินทีสมบูรณ์ ประกอบด้วย
1.งบแสดงฐานะการเงินเป็ นรายงานทีจัดทําขึนเพือแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใด
วันหนึงว่ามีสินทรัพย์และหนีสิ นประเภทอะไรเป็ นมูลค่าเท่าใด และมีเงินทุนเป็ นเท่าใด
2.งบแสดงการเปลี ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้นเป็ นรายงานที จัด ทํา ขึ นเพื อแสดงการ
เปลียนแปลงในส่ วนของเจ้าของ
3.งบกําไรขาดทุนเป็ นรายงานทีจัดทําขึนเพือแสดงผลการดําเนิ นงานของกิจการในระหว่าง
งวดบัญชี หรื อสิ นงวดบัญชีใดบัญชีหนึง
4.งบกระแสเงินสด เป็ นรายงานทีแสดงถึงการได้มาใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
5.หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประกอบด้วยการอธิ บาย และการวิเคราะห์รายละเอียดของ
จํานวนเงินทีแสดงในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสดและงบแสดงการเปลียนแปลงในส่ วน
ของเจ้า ของ โดยแสดงในรู ป ของงบย่อย หรื องบประกอบต่ า งๆ รวมทังข้อมู ล เพิ มเติ ม ข้อมู ล ที
มาตรฐานการบัญชี กาํ หนดให้ตอ้ งเปิ ดเผย และการเปิ ดเผยข้อมูลอื นที ทําให้งบการเงิ นแสดงโดย
ถูกต้องตามทีควร ซึ งจะเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงินในการตัดสิ นใจได้ถูกต้อง

ขันตอนที 4ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้ องของรายงานการสอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญาตจะต้องตรวจสอบความถู ก ต้องของข้อมู ล ก่ อนออกเป็ นรายงาน
ผูส้ อบบัญชี หากพบความผิดพลาดของข้อมูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตจะต้องแก้ไขให้ถูกต้อง
ขันตอนที 5จัดทํารายงานการสอบบัญชี

รู ปที 2.19 ตัวอย่างหน้ารายงานการสอบบัญชี

บทที 3
สรุปผลการปฏิบัติงาน
3.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงาน
จากการทีคณะผูจ้ ดั ทําโครงงานได้เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา 2555 วันที 4 มีนาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที 21 มิถุนายน พ.ศ.2556 เป็ นเวลา 16 สัปดาห์ ใน
ตํา แหน่ งผูช้ ่ วยผูส้ อบบัญชี คณะผูจ้ ดั ทําได้เข้าไปปฏิ บตั ิ งานจริ งเกี ยวกับ การตรวจสอบบัญชี ณ
สํานักงานบัญชีทนายความมิตรประชา ทําให้คณะผูจ้ ดั เล็งเห็นถึงความสําคัญของขันตอน หลักฐาน
และเทคนิ คทีใช้ในการสอบบัญชี เพือเสริ มสร้ างความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ จริ งของคณะ
ผูจ้ ดั ทํา และบุ ค คลภายนอกที ได้ศึก ษาโครงงานเล่ ม นี โดยในการปฏิ บตั ิ ง านครั งนี ทํา ให้ค ณะ
ผูจ้ ดั ทําได้รับประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถและเทคนิ คจากการปฏิบตั ิงานจริ ง นอกเหนื อจาก
การเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน อาทิเช่น จัดทํางบการเงิ น การตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชี เป็ นต้น
และยังส่ งผลให้คณะผูจ้ ดั ทําสามารถนําความรู ้และประสบการณ์ ทีได้จากการเข้าร่ วมโครงการสห
กิจศึกษาไปประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิงานจริ งในอนาคตได้
จากการปฏิบตั ิงานสหกิจในครังนี ได้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป็ นประโยชน์ในหลายๆด้าน
ดังนี
ประโยชน์ ต่อตนเอง
1.ฝึ กให้มีความรับผิดชอบในหน้าที ทีตนเองได้รับมอบหมายทําให้มีความขยันหมันเพียร
มากยิงขึน
2.ได้รับประสบการณ์ ความรู ้ และเทคนิ คจากการปฏิบตั ิงานจริ ง นอกเหนื อจากการเรี ยนรู ้
ในห้องเรี ยน
3.พัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพในการทํางาน สร้างความมันใจรู ้จกั การวางตัวทีเหมาะสม
กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึน
4.สามารถนําประสบการณ์จากการฝึ กงานไปใช้แก้ปัญหาในชีวติ ประจําวันได้

5.ฝึ กฝนให้เป็ นคนช่างสังเกตและรู ้จกั ปรับปรุ งการพัฒนาการทํางานของตน
6.รู ้ จกั การปรั บตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทํางาน และมีมนุ ษย์สัมพันธ์ ทีดี กบั เพือน
ร่ วมงานมากขึน
7.สร้างเสริ มลักษณะนิสัยให้เป็ นคนตรงต่อเวลา
8.มีทกั ษะทีถูกต้องเกียวกับการใช้อุปกรณ์สาํ นักงาน
ประโยชน์ ต่อองค์ กร
1. เปิ ดโอกาสให้องค์กรได้รับนักศึกษาฝึ กงานทีมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ในสิ งใหม่เข้ามา
ทํางาน
2. องค์กรได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึ กงาน
3. ช่ วยลดค่าใช้จ่ายในส่ วนของการจ้างงานประจํามากขึน เนื องจากการดําเนิ นงานของ
นักศึกษาฝึ กงานมาช่วยทํางานในส่ วนทีสามารถช่วยทําได้
4. องค์กรได้รับทราบเกียวกับมาตรฐานการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยดูจากนักศึกษา
ของแต่ละมหาวิทยาลัย
5.แบ่งเบาภาระให้กบั พนักงานภายในองค์กร
ประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลัย
1. เกิดความร่ วมมือกันทางวิชาการ และความสัมพันธ์ทีดีกบั สถานประกอบการ
2. มหาวิทยาลัยได้ขอ้ มูลย้อนกลับ เพือการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรในการเรี ยนการ
สอนต่อไป
3. จากการส่ งตัวเข้ารับการฝึ กงานไปยังบริ ษทั ต่างๆช่วยให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ
จากตลาดแรงงานมากขึน
4.เผยแพร่ ชือเสี ยงของมหาวิทยาลัยและให้เป็ นทีรู ้จกั แก่สถานประกอบการ

5.ทําให้บณั ฑิตทีสําเร็ จการศึกษาออกไปมีศกั ยภาพในการทํางานจริ ง สามารถสร้างชื อเสี ยง
ให้แก่มหาวิทยาลัย
3.2 ปัญหาและข้ อเสนอแนะ
ปัญหา
1.ปั ญหาในเรื องของความล่าช้าของเอกสาร เนื องจากลูกค้าส่ งเอกสารไม่ตรงตามเวลาทีได้
นัดหมายกันไว้ ส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงานในด้านต่างๆของบริ ษทั
2.เอกสารทีลูกค้าส่ งมาให้เกิดการสู ญหายและไม่ครบถ้วน ทําให้บริ ษทั ต้องเสี ยเวลาในการ
ติดตาม
3.เอกสารที ทํา การตรวจสอบอยู่ ไ ม่ ต รงตามหมวดหมู่ ทํา ให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า ในการ
ดําเนินงาน
4.ปั ญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการตรวจสอบและจัดทํางบการเงิน บริ ษทั ยังไม่ได้
นําคอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงทําให้
เกิดความล่าช้า ความผิดพลาดในการทํางาน และสู ญเสี ยทรัพยากรเกินความจําเป็ น
ข้ อเสนอแนะ
1.บอกกล่าวลูกค้าให้จดั ส่ งเอกสารตามวันและเวลาทีกําหนด โดยการติดต่อกับลูกค้าเป็ น
ระยะๆก่อนการดําเนินงาน
2บอกกล่าวลูกค้าให้ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนนําส่ งมายังบริ ษทั
3.ควรบอกกล่ า วลู ก ค้า ในการจัดเอกสารให้เป็ นหมวดหมู่ ถู ก ต้อง เรี ย บร้ อย เพื อความ
สะดวก รวดเร็ วในการทํางาน
4.ควรนําระบบเทคโนโลยีมาช่ วยในการทํางานให้มากขึน เพือความสะดวก รวดเร็ ว และ
ความแม่นยําในการทํางาน
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