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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั มีการประกอบกิจการในรู ปแบบต่างๆ เป็ นจานวนมาก ทั้งในรู ปของ บริ ษทั ……..
จากัด,ห้างหุ น้ ส่ วน……..จากัด และ บริ ษทั ……..จากัด (มหาชน) กิจการเหล่านี้จะต้องมีการจด
ทะเบียนกิจการกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่งกิจการแต่ละกิจการจะประกอบ
ธุ รกิจที่แตกต่างกันออกไป โดยรายได้ส่วนใหญ่ของกิจการมักจะเกิดขึ้นจากรายได้จากการขาย ซึ่ ง
บัญชีรายได้จากการขายมีรายการเข้าออกเป็ นจานวนมากจึงจัดได้วา่ เป็ นรายการที่มีสาระสาคัญ ใน
การให้บริ การด้านการสอบบัญชีของ บริ ษทั สานักงานบัญชีและกฎหมายกมลณรงค์ จากัด จึงต้องมี
การวางแผนและระบุวธิ ีการตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบตั ิงานตรวจสอบรายการต่างๆในงบการเงินของ
ลูกค้าแต่ละรายให้เหมาะสมแก่กรณี โดยขึ้นอยูก่ บั ประเภทของธุ รกิจ

รู ปแบบในการดาเนินธุ รกิจ

หากการวางแนวทางการสอบบัญชีไม่เหมาะสมจะทาให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในการสอบบัญชี
ตามที่กาหนดไว้ เกิดความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งความ
เสี่ ยงที่เกิดขึ้นนั้นอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด จนทาให้เกิดผลกระทบต่องบการเงินของ
กิจการ หรื อการปรับปรุ งบัญชียอ้ นหลัง จากสาเหตุเหล่านี้ ทาให้ตอ้ งมีแนวทางการสอบบัญชีในการ
ควบคุมการปฏิบตั ิงานต่างๆของผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานแสดงการปฏิบตั ิงานสอบ
บัญชี
แนวทางการสอบบัญชี (Audit Program) เป็ นเครื่ องมือในการวางแผนการตรวจสอบและ
ควบคุมการปฏิบตั ิงานที่กาหนดแนวทางไว้ล่วงหน้า ประกอบด้วย การระบุวตั ถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบแต่ละเรื่ องและวิธีการตรวจสอบที่ใช้ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การตรวจสอบที่กาหนด
ไว้ ขอบเขตการตรวจสอบ เทคนิคการตรวจสอบที่ใช้เช่น การตรวจนับ การสังเกตการณ์การ
สอบถามการขอยืนยัน

การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ

เป็ นต้นระยะเวลาที่ประมาณว่าจะใช้ในการ

ตรวจสอบ ดัชนีกระดาษทาการอ้างอิง และลายมือชื่อผูต้ รวจสอบหรื อผูส้ อบทานในแต่ละเรื่ อง โดย
การจัดทาแนวทางการสอบบัญชี รายได้จากการขายเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานในการสอบบัญชีที่ดี
และเหมาะสมช่วยให้ผสู ้ อบบัญชีสามารถกาหนดขอบเขตในการตรวจสอบจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทาให้ความเสี่ ยงในการสอบบัญชีอยู่
ในระดับต่า
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดขอบเขตการตรวจสอบบัญชีรายได้จากการขาย
1.2.2 เพื่อใช้ในการควบคุมการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
1.2.3 เพื่อใช้เป็ นหลักฐานประกอบการพิจารณาความเสี่ ยง
1.2.4 เพื่อให้ได้ขอ้ มูล หลักฐานในการตรวจสอบที่ถูกต้อง ครอบคลุม และน่าเชื่อถือ
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 สื บค้าข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลภายนอก ได้แก่ อินเตอร์ เน็ต และหนังสื อจาก
แหล่งต่างๆ
1.3.2 ศึกษาข้อมูลจากภายในกิจการโดยการสอบถามจากพนักงานพี่เลี้ยง และเอกสารต่างๆ
ของกิจการ
1.3.3 การปฏิบตั ิงานร่ วมกันของสมาชิกในกลุ่มในการตรวจสอบบัญชีกิจการของลูกค้าแต่
ละราย
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 การได้รับความรู ้และความเข้าใจในกระบวนการต่างๆที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชี
1.4.2 ได้รับ ประสบการณ์ จากการเรี ย นรู ้ ในการปฏิ บตั ิ งานจริ ง เพื่ อนาไปประยุกต์ใช้ใ น
อนาคต
1.4.3 การทางานร่ วมกัน ความสามัคคี ความมีน้ าใจให้แก่กนั
1.4.4 การตรงต่อเวลา ความอดทน ความขยันหมัน่ เพียร และความภูมิใจ ในการปฏิบตั ิงานที่
ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จลุล่วง
1.4.5 การเรี ยนรู ้มารยาททางสังคมในการปฏิบตั ิตวั ที่ดี
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
2.1 วิชาชีพสอบบัญชี
การสอบบัญชีเป็ นกระบวนการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีอย่างเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อให้ผูส้ อบบัญชี สามารถแสดงความเห็นอย่างสมเหตุสมผลต่อความถูกต้องตามควรของงบการ
ตรวจสอบอาจจาแนกเป็ น 3 ประเภท คือ (1) การตรวจสอบงบการเงิ น (2) การตรวจสอบการ
ดาเนิ นงาน และ (3) การตรวจสอบการปฏิบ ัติตามกฎระเบียบ ผูต้ รวจสอบ ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไป
ได้แก่ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต ผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร เจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิ น
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร
สานักงานสอบบัญชี อาจให้บริ การในหลายรู ปแบบซึ่ งรวมถึ ง (1) บริ การให้ความเชื่ อมัน่
(2) บริ การที่ไม่ให้ความเชื่ อมัน่ ระดับชั้นภายในสานักงานสอบบัญชี โดยทัว่ ไปมี 5 ระดับ คือ (1)
หุ ้นส่ วน (2) ผูจ้ ดั การ (3) ผูค้ วบคุมงาน (4) ผูต้ รวจสอบอาวุโส และ (5) ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี หลักการ
พื้นฐานที่สาคัญในการตรวจสอบงบการเงิ น ได้แก่ (1) จรรยาบรรณ หรื อ มรรยาทของผูส้ อบบัญชี
(2) มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และ (3) การใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพ ผูส้ อบบัญชีสามารถให้ความเชื่อมัน่ แก่ผใู ้ ช้บริ การอย่างมีเหตุผลเท่านั้น เนื่ องจาก
การตรวจสอบงบการเงินมีขอ้ จากัดหลายประการ
ผูส้ อบบัญชี ใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ย งผูป้ ระกอบวิชาชี พ โดยค านึ งถึ ง
สถานการณ์แวดล้อมที่มีผลต่องบการเงิน 2 เรื่ อง คือ (1) การทุจริ ตและข้อผิดพลาด และ
(2) กฎหมายและข้อบังคับกับกิจการที่ตรวจสอบ
2.2 สภาพแวดล้อมและกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับวิชาชีพสอบบัญชี
วิชาชี พสอบบัญชี มีพฒั นาการมาอย่างต่อเนื่ องตามลาดับเวลา วัตถุ ประสงค์ของการสอบ
บัญชีเปลี่ยนมาเป็ นการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นต่อความถูกต้องตามควรของงบการเงิน ผูส้ อบ
บัญชีได้พฒั นาการวิธีการตรวจสอบใหม่ๆมาใช้ในการสอบบัญชี รวมทั้งเสนอบริ การประเภทต่างๆ
มากยิ่งขึ้ น อิ ทธิ พลต่อการพัฒนาวิชาชี พสอบบัญชี ในประทศไทย สถาบันทางการสอบบัญชี ใ น
ประเทศไทย แบ่ ง ออกเป็ น สถาบันการศึ ก ษา สถาบันวิ ช าชี พ สถาบัน ก ากับ ดู แ ล การควบคุ ม
งานสอบบัญชี จะให้ผูส้ อบบัญชี มนั่ ใจว่างานตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่
รับรองทัว่ ไป การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีแบ่งออกเป็ น 2 ระดับคือ ระดับสานักงานสอบบัญชี
โดยรวม และระดับแต่ละงานสอบบัญชีของลูกค้าแต่ละราย
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2.3 หลักฐานการสอบบัญชีและการตรวจสอบ
หลักฐานการสอบบัญชี(Audit Evidence) หมายถึง ข้อมูล หรื อข้อเท็จจริ งที่ผสู ้ อบบัญชี
ได้รับหรื อรวบรวมจากการใช้วธิ ี การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลที่ใช้สนับสนุนข้อสรุ ปผลการตรวจสอบ
ประเภทของหลักฐานการสอบบัญชีตามเกณฑ์วธิ ี การตรวจสอบที่ใช้มีดงั นี้
2.3.1. หลักฐานจากการตรวจ (Inspection Evidence) หลักฐานที่ได้มาโดยใช้วธิ ีการตรวจสอบ
- หลักฐานจากการตรวจสอบบันทึกทางบัญชี
- หลักฐานจาการตรวจทางกายภาพของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตน(Physical Evidence)หลักฐานที่ได้
จากการตรวจนับ(Counting)
2.3.2. หลักฐานจากการสังเกตการณ์ (Observation Evidence)
คุณลักษณะของหลักฐานการสอบบัญชี
- ความเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชี
- ความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี
- ความเกี่ยวพันของหลักฐานการสอบบัญชี
- แหล่งที่มาของหลักฐานการสอบบัญชี
- เวลาตรวจสอบ
2.3.4 การตัดสิ นใจเกี่ยวกับหลักฐานการสอบบัญชี
- วิธีการตรวจสอบ
- ขนาดของตัวอย่าง
- รายการที่เลือกมาตรวจสอบ
- ช่วงเวลาที่ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์การตรวจสอบกับหลักฐานการสอบบัญชีการตรวจสอบ
การทดสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เพื่อสนับสนุนสิ่ งที่ผบู ้ ริ หารได้ให้การ
รับรองไว้เกี่ยวกับงบการเงิน
2.3.5. ประเภทของสิ่ งที่ผบู ้ ริ หารได้ให้การรับรองไว้เกี่ยวกับงบการเงิน
- ความมีอยูจ่ ริ ง (Existence)
- สิ ทธิและภาระผูกพัน (Rights and Obligations)
- เกิดขึ้นจริ ง (Occurrence)
- ความครบถ้วน (Completeness)
- การแสดงมูลค่าหรื อการตีราคา (Valuation)
- การวัดมูลค่า (Measurement)
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- การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล(Presentation and Disclosure)
วิธีการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี
1. การตรวจ อาจแบ่งเป็ น 2 ประเภทย่อย การตรวจสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตน(Physical Examination)และ
การตรวจบันทึกทางการบัญชีและเอกสาร(Documentation)
หลักฐานการสอบบัญชีในรู ปของเอกสารอาจแบ่งเป็ น
1.1 เอกสารภายใน (Internal Document)หมายถึง เอกสารมีการจัดทา ใช้และเก็บรักษาไว้โดย
กิจการ เช่น บัตรลงเวลาการทางานของพนักงานใบรับสิ นค้า เป็ นต้น
1.2 เอกสารภายนอก (External Document)หมายถึ ง เอกสารที่บุคคลภายนอกจัดทาขึ้น แต่เก็บ
รักษาไว้โดยกิจการ
2. การสังเกตการณ์ (Observation) หมายถึง การดู ข้ นั ตอนหรื อวิธีการปฎิบตั ิงานโดยบุคคลอื่นซึ่ ง
อาจจะไม่ทิง้ ร่ องรอยไว้ให้ตรวจสอบ
3. การสอบถาม (Inquiry ) หมายถึ ง การหาข้อมูลจากบุ คคลที่มีความรู ้ ท้ งั ภายในและภายนอก
กิจการ อาจเป็ นการสอบถามด้วยวาจา หรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4. การขอคายืนยัน (Confirmation) หมายถึง การหาคาตอบจากข้อสอบถามเพื่อยืนยันข้อมูลที่มีอยู่
ในบันทึกทางการบัญชี
- การส่ งหนังสื อขอคายืนยันยอดบัญชีลูกหนี้ จากลูกหนี้ของกิจการ
- การขอข้อมูลจากธนาคาร
- การขอข้อมูลเกี่ยวกับคดีความฟ้องร้องจากทนายความของกิจการ
- การส่ งหนังขอคายืนยันยอดบัญชีสินค้าฝากขายกับผูร้ ับฝากขาย
5. การคานวณ (Computation) หมายถึง การตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขในเชิ งคานวณใน
เอกสาร เบื้องต้น และยันทึกทางการบัญชี หรื อการทดสอบการคานวณโดยอิ สระของผูส้ อบ
บัญชี
6. การวิเ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บ (Analytical Procedure) หมายถึ ง การวิเ คราะห์ อ ัตราส่ วนและ
แนวโน้มที่สาคัญ รวมทั้งการเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลต่าง ๆ
ว่าเป็ นไปตามความคาดหมายหรื อเป็ นไปตามที่ควรจะเป็ นหรื อไม่
ประเภทของการตรวจสอบ แบ่งเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้
1. การทดสอบควบคุม
2. การตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ประเภทย่อยคือ
- การทดสอบรายละเอียดของรายการแลยอดคงเหลือ
- การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
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2.4 การทดสอบการควบคุม (Test of control)
การทดสอบการควบคุม ประกอบด้วย วิธีการตรวจสอบต่อไปนี้
- การทดสอบรายการบัญชี (Test of Transaction)
- การสอบถามและการสังเกตการณ์เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบตั ิซ้ าเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
- การตรวจสอบเนื้อหาสาระ
2.5 กระบวนการสอบบัญชี
การสอบบัญชี เป็ นกระบวนการของการรวบรวมและประเมินหลักฐานการสอบบัญชี เพื่อให้
ผูส้ อบบัญชีสามารถสรุ ปผลการตรวจสอบและ
จัดทารายงานการสอบบัญชีได้
กระบวนการสอบบัญชีแบ่งออกได้เป็ น 3 ขั้นตอน
2.5.1. กระบวนการวางแผน
- การพิจารณารับงานสอบบัญชี
- การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุ รกิจที่ตรวจสอบ
- การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบในเบื้องต้น
- การกาหนดระดังความมีสาระสาคัญ
- การประเมินความเสี่ ยงในการสอบบัญชีที่ยอมรับได้และความเสี่ ยงสื บเนื่อง
- การทาความเข้าใจระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ ยงจากการ
ควบคุม
- การพัฒนาแผนการสอบบัญชีโดยรวมและการจัดทาแนวการสอบบัญชี
2.5.2. การปฏิ บตั ิง านตรวจสอบ ประกอบด้วย การทดสอบการควบคุ ม และการตรวจสอบ
เนื้อหาสาระ
- วงจรรายได้
- วงจรรายจ่าย
- วงจรการผลิต
- วงจรการลงทุน
- วงจรการจัดหาเงิน
- การตรวจสอบที่สาคัญเพิ่มเติม
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2.5. 3. การเสร็ จสิ้ นการสอบบัญชีและการออกรายงานการสอบบัญชี
- การประเมินผลจากหลักฐานการสอบบัญชี
- การเสนอรายการปรับปรุ งและรายการจัดประเภทบัญชี
- การออกรายงานการสอบบัญชี
2.6 การวางแผนงานสอบบัญชี
ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณารับงานสอบบัญชี
การพิจารณาเลือกรับงานการสอบบัญชีมีความสาคัญต่อผูส้ อบบัญชีมาก เนื่ องจากการรับ
งานตรวจสอบกิจการที่มีความเสี่ ยงสู ง หรื อกิจการที่ผบู ้ ริ หารมีเจตนาไม่สุจริ ต ย่อมทาให้ผสู ้ อบ
บัญชีมีความยากลาบากในการตรวจสอบ และอาจตรวจไม่พบข้อผิดพลาด ซึ่ งอาจส่ งผลให้ผสู ้ อบ
บัญชีถูกฟ้องร้องจากผูใ้ ช้งบการเงินหรื อาจทาให้หน่วยงานกากับดูแลมีความสงสัยในการ
ปฏิบตั ิงานสอบบัญชีได้
การรับงานสอบบัญชี จาแนกออกได้ 2 กรณี ดังนี้
1. การรับงานสอบบัญชีสาหรับลูกค้ารายใหม่
1.1 ลูกค้าใหม่ที่จดั ตั้งกิจการใหม่
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งรวบรวมข้อมูลและประเมินความเสี่ ยงเบื้องต้นก่อนที่จะรับ
งานสอบบัญชี
สาหรับลูกค้ารายใหม่ผลจากการรวบรวมข้อมูลและประเมินความเสี่ ยงดังกล่าวทา
ให้ผสู ้ อบบัญชีอาจปฏิเสธที่จะรับงานตรวจสอบลูกค้ารายนั้น เนื่ องจากการรับงานสอบ
บัญชีที่มีความเสี่ ยงสู งมีผลให้ผสู ้ อบบัญชีไม่สามารถปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี หรื อปฏิบตั ิงานผิดมรรยาท หรื อจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงมีผลทาให้ผสู ้ อบ
บัญชีเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง หรื อถูกฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายได้ผสู ้ อบบัญชีควรรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นไว้เพื่อประเมินความเสี่ ยงเช่น
ประเภทธุ รกิจของลูกค้า
- ผูเ้ จ้าของและผูบ้ ริ หารของกิจการที่จะตรวจสอบ
- ฐานะการเงินของลูกค้า
- ฐานะทางสังคมของลูกค้า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุ รกิจของลูกค้า
- ลักษณะของรายงานที่ ตอ้ งนาส่ งหน่ วยงานกากับดู แล เช่ น ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย
1.2 ลูกค้าใหม่ที่งบการเงินของลูกค้าตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่น
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ผูส้ อบบัญชี คนใหม่อาจต้องการทราบว่ามีเหตุผลทางจรรยาบรรณ หรื อมารยาท
ของวิชาชี พผูส้ อบบัญชี ใหม่ควรนามาพิจารณาในการรับงานสอบบัญชี เช่น ความขัดแย้ง
กันของผูส้ อบบัญชีคนเดิมกับผูบ้ ริ หารของกิจการในเรื่ องการใช้หลักการบัญชี หรื อการถูก
จากัดขอบเขตการตรวจสอบ เป็ นต้น
ในทางปฏิบตั ิ ผูส้ อบบัญชีที่กาลังพิจารณางานใหม่ตอ้ งมีหนังสื อไปยังผูส้ อบบัญชี
เดิ ม โดยมีขอ้ ความแจ้งให้ทราบว่าตนได้รับการทาบทามให้เป็ นผูส้ อบบัญชี ของกิ จการที่
ผูส้ อบบัญชี ที่ผูส้ อบบัญชี เดิ มเคยตรวจสอบ และสอบถามผูส้ อบบัญชี เดิ มว่า มีเหตุผลทาง
จรรยาบรรณหรื อมารยาทหรื อไม่ ที่ควรนามาพิจารณาในการรับงานลูกค้ารายนี้ ถ้าผูส้ อบ
บัญชี เดิ มตอบกลับว่ามีเหตุผลทางจรรยาบรรณหรื อมรรยาท ผูส้ อบบัญชี ที่กาลังพิจารณา
งานใหม่ตอ้ งชี้แจงให้กิจการผูท้ าบทามทราบถึงความจาเป็ นที่จะต้องให้ผสู ้ อบบัญชี เดิมแจ้ง
ให้ตนทราบถึง รายละเอียดเหตุผลทางจรรยาบรรณหรื อมรรยาทของวิชาชี พและข้อขัดแย่ง
เกี่ ยงกับการใช้หลักการบัญชี และวิธีการตรวจสอบโดยหนังสื อไปยังผูส้ อบบัญชี เดิ ม ใน
กรณี ที่ถูกปฏิ เสธจากกิ จการที่ ทาบทามหรื อข้อมู ลที่ จะของทราบจากผูส้ อบบัญชี เดิ มถู ก
จากัด ผูส้ อบบัญชีพิจารณางานใหม่ตอ้ งขอทราบเหตุผลจากกิจการนั้นแล้วนามาพิจารณาว่า
ควรรับงานสอบบัญชีสาหรับลูกค้ารายนี้หรื อไม่
2. การรับงานสอบบัญชีสาหรับลูกค้ารายเดิม[Continuing Client] ผูส้ อบบัญชีจะต้องพิจารณาและ
ประเมินความเสี่ ยงจากลูกค้ารายเดิมว่าจะรับงานสอบบัญชีต่อไปหรื อไม่ ผูส้ อบบัญชี อาตอบ
ปฏิเสธลูกค้ารายเดิมด้วยเหตุผลต่างๆดังนี้
2.1 การมีขอ้ ขัดแย้งเกี่ยวกับการถูกจากัดขอบเขตในการตรวจสอบ และประเภทความเห็นใน
รายงานผูส้ อบบัญชี
2.2 ลูกค้าไม่ชาระค่าสอบบัญชี
2.3 กิจการมีการเปลี่ยนโครงสร้างผูถ้ ือหุ น้ และผูบ้ ริ หาร ซึ่ งผูส้ อบบัญชีมีการประเมินว่า
ผูบ้ ริ หารชุดใหม่มีปัญหาเรื่ องความซื่ อสัตย์สุจริ ตในการตอบรับงานสอบบัญชี ผูส้ อบควรส่ ง
หนังสื อตอบรับงานสอบบัญชี[Engagement Letter] 2ฉบับเพื่อยืนยันและให้กอจการยอมรับ
เกี่ยวกับเรื่ องต่อไปนี้
- การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
- วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและขอบเขตของการตรวจสอบ
- ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารต่องบการเงิน
- ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อลูกค้า
- รู ปแบบของรายงาน
- ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

10

ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุ รกิจที่ตรวจสอบ
ผูส้ อบบัญชีควรมีความรู ้เกี่ยวกับธุ รกิจที่จะตรวจสอบ
ประโยชน์ของข้อมูลเกี่ยวกับธุ รกิจที่จะตรวจสอบ
- เพื่อให้เข้าใจในระบบบัญชีและวิธีการปฏิบตั ิทางการสอบบัญชีของกิจการที่จะตรวจสอบ
- เพื่ อช่ วยในการระบุ ปั ญหาและการประเมิ นความเสี่ ย งสื บ เนื่ องของกิ จการที่ ตรวจสอบ
ความเสี่ ยงสื บเนื่อง[Inherent Risk]หมายถึง โอกาสที่ยอดคงเหลือของบัญชี หรื อประเภท
ของรายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
- การได้มาซึ่ งความรู ้เกี่ยวกับธุ รกิจที่ตรวจสอบ
แหล่งความรู ้เกี่ยวกับธุ รกิจและกิจการที่ตรวจสอบ
- ประสบการณ์ตรวจสอบของปี ที่ผา่ นมาเกี่ยวกับกิจการและธุ รกิจประเภทนั้น
- การปรึ กษาหารื อกับบุคลากรของกิจการ เช่น กรรมการ เจ้าหน้าที่ระดับสู ง เจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบตั ิการ
- การปรึ กษาหารื อกับผูส้ อบบัญชีอื่น ที่ปรึ กษากฎหมาย และที่ปรึ กษาด้านอื่นๆ
- การปรึ กษาหารื อกับผูท้ ี่มีความรู ้ นอกกิ จการ เช่ น นักเศรษฐศาสตร์ และผูอ้ อกกฎระเบียบ
เกี่ยวกับธุ รกิจประเภทนั้น
- สิ่ งตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับธุ รกิจประเภทนั้น
- การตรวจเยีย่ มสถานประกอบการและโรงงาน
- เอกสารที่กิจการจัดทาเช่น รายงานการประชุม เอกสารที่ส่งให้ผถู ้ ือหุ น้
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบเบื้องต้น
โดยการเปรี ยบเทียบข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินว่าเป็ นไป
ตามที่คาดหมายหรื อไม่ซ่ ึ งจะเป็ นข้อมูลที่ช่วยให้ผสู ้ อบบัญชีสามารถวางแผนและใช้วธิ ี การ
ตรวจสอบเพื่อให้คน้ พบการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นได้
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดระดับความมีสาระสาคัญ [Materiality]
โดยความมีสาระสาคัญขึ้นอยูก่ บั ขนาดและลักษณะของรายงานทางการบัญชี ที่มีผลกระทบ
ต่อการตัดสิ นใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้ขอ้ มูล
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2.7 ความเสี่ ยงในการสอบบัญชี และการควบคุมภายใน
ความเสี่ ยงในการตรวจสอบบัญชี ประกอบด้วยความเสี่ ยงย่อย 3 ประเภท ดังนี้
2.7.1 ความเสี่ ยงสื บเนื่อง (Inherent Risk: IR)คือ ความเสี่ ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ งมี 2 ระดับคือ
- ความเสี่ ยงสื บเนื่ องระดับงบการเงิน เป็ นความเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับผูบ้ ริ หารและความ
ล้าสมัยของสิ นค้า เช่น ถ้าผูบ้ ริ หารมีความกล้าได้กล้าเสี ย ก็จะมีความเสี่ ยงมาก เป็ นต้น
ซึ่ งความเสี่ ยงระดับนี้เราสามารถตรวจพบในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ความเสี่ ยงสื บเนื่องระดับของยอดคงเหลือในบัญชีและประเภทรายการ เป็ นความเสี่ ยง
ของบัญชีแต่ละรายการ ซึ่ งเราจะพิจารณาความเสี่ ยงของบัญชี เงินสด ลูกหนี้ และสิ นค้า
คงเหลื อในงบดุ ล และพิ จารณารายได้กบั ค่า ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุ น ถ้าบัญชี ใดมี
ความเสี่ ยงเชื่อมโยงมาจากระดับงบการเงินให้พิจารณาเป็ นกรณี พิเศษ
2.7.2 ความเสี่ ยงจากการควบคุ ม (Control Risk: CR)คือ ความเสี่ ยงที่ระบบบัญชี หรื อระบบ
ควบคุมภายในไม่สามารถป้ องกันได้ กล่าวคือ ถ้ามีความเสี่ ยงจากการควบคุมสู ง แสดงว่า
ระบบการควบคุ มภายในไม่มีประสิ ทธิ ภาพ แต่ถา้ มีความเสี่ ยงจากการควบคุมต่ า แสดงว่า
ระบบการควบคุมภายในมีประสิ ทธิ ภาพ และขอบเขตของการตรวจสอบก็จะลดลง
2.7.3 ความเสี่ ยงจากการตรวจสอบ (Detection Risk: DR)คือความเสี่ ยงที่เกิดจากการตรวจสอบ
ไม่พบสาเหตุที่ตรวจสอบไม่พบ
- เกิดจากการสุ่ มตัวอย่างในการตรวจสอบ
- ใช้วธิ ี การตรวจสอบผิดเกิดข้อบกพร่ องในการปฏิบตั ิงาน
- เกิดข้อบกพร่ องในการปฏิบตั ิงาน
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ขั้นตอนการตรวจสอบความเสี่ ยง

จากรู ปภาพสามารถอธิ บายได้ดงั นี้
ในการตรวจสอบความเสี่ ยงเราจะพิจารณาความเสี่ ยงอยู่ 2 ประเภท คือ ความเสี่ ยงสื บเนื่อง
และความเสี่ ยงจากการควบคุม
อันดับแรกเราจะดูที่ความเสี่ ยงสื บเนื่องก่อน เพราะความเสี่ ยงสื บเนื่ องเป็ นความเสี่ ยงที่มีอยู่
แล้วในทุกสิ่ งที่เราตรวจสอบและไม่สามารถหลี กเลี่ ยงได้ และเมื่อเราทราบถึ งความเสี่ ยงสื บเนื่ อง
แล้วเราก็จะมาดูที่ระบบการควบคุมภายในของกิจการนั้นๆ ว่ามีความเสี่ ยงจากการควบคุมสู งหรื อต่า
เพียงใด
- ถ้ามี ความเสี่ ยงจากการควบคุ มสู ง แสดงว่าระบบการควบคุ มภายในไม่มี ประสิ ทธิ ภาพ
จะต้องมีการวางแผนการสอบบัญชีในลักษณะ การตรวจสอบเนื้ อหาสาระ(substantive test)
ในระยะเวลาหลังสิ้ นงวดบัญชี (year-end) และในขอบเขตการที่สูง
- ถ้ามีความเสี่ ยงจากการควบคุ มต่ า แสดงว่าระบบการควบคุ มภายในมี ป ระสิ ทธิ ภาพ ให้
วางแผนการสอบบัญชีในลักษณะ การทดสอบการควบคุม(test of control) แต่ท้ งั นี้ ข้ ึนอยู่
กับดุลยพินิจของผูต้ รวจสอบบัญชี วา่ จะยอมรับความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นได้หรื อไม่ ถ้ายอมรับได้
ให้ ท าการตรวจสอบเนื้ อ หาสาระ(substantive)ในขอบเขตที่ ต่ า แต่ ถ้า ยอมรั บ ไม่ ไ ด้ใ ห้
กลับไปทาการตรวจสอบเนื้อหาสาระ(substantive) ในขอบเขตที่สูง
2.8 แผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชี
ขั้นตอนสุ ดท้ายของการวางแผนงานสอบบัญชี คือการพัฒนาแผนการสอบบัญชี โดยรวม
และจัดทาแนวการสอบบัญชี แผนการสอบบัญชี โดยรวม จะอธิ บายถึงขอบเขตและการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบที่คาดหมายผูส้ อบบัญชี จะพิจารณาถึ ง ขอบเขตงานสอบบัญชี ความรู ้ เกี่ ยวกับธุ รกิ จที่
ตรวจสอบ ความเข้า ใจในระบบบัญ ชี แ ละระบบการควบคุ ม ภายใน ความเสี่ ย งและความมี
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สาระส าคัญ ลัก ษณะระยะเวลา และขอบเขตของวิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ ง านสอบบัญ ชี รวมถึ ง การ
ประสานงาน การสั่ งการ การควบคุ มงาน และการสอบทาน แผนการสอบบัญชี โดยรวม ควรมี
รายละเอียดเพียงพอเพื่อจัดทาแนวการสอบบัญชี ซึ่ งแสดงถึงลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของ
วิธีการตรวจสอบในรายละเอี ยด ผูส้ อบบัญชี ใช้แนวการสอบบัญชี เป็ นคาสั่งงานแก่ ผูช้ ่ วยผูส้ อน
บัญชี และใช้ในการควบคุ ม และบันทึกผลการปฏิ บตั ิงานสอบบัญชี ให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง ในการ
จัดทาแนวการสอบบัญชี ผูส้ อบบัญชี ควรคานึ งถึ งวิธีการตรวจสอบที่ จะใช้ให้เหมาะสมแก่ กรณี
วิธีการตรวจสอบดังกล่าว รวมถึ งการทาความเข้าใจระบบบัญชี และระบบการควบคุ มภายใน การ
ทดสอบการควบคุมและการตรวจสอบเนื้อหาสาระ
2.9 กระดาษทาการของผู้สอบบัญชี
วงจรรายการค้ามี 5 วงจร คือ วงจรรายได้ วงจรรายจ่าย วงจรการผลิ ต วงจรการจัดหาเงิ น
และวงจรการลงทุน กิจการอุตสาหกรรมจะมีครบทั้ง 5 วงจร ส่ วนกิจการบริ การและกิจการพาณิ ชย์
กรรมจะไม่มีวงจรการผลิ ต การตรวจสอบวงจรรายได้เกี่ ยวข้องกับรายการขายสิ นค้า รายการรั บ
ช าระเงิ น รายการปรั บ ปรุ ง ขาย(ส่ ว นลดจ่ า ย สิ น ค้า รั บ คื น ) และยอดคงเหลื อ ตามบัญ ชี ข อง
บัญชีลูกหนี้การค้าและบัญชี รายได้จากการขายความเสี่ ยงของวงจรรายได้ที่สาคัญ เช่น การรายงาน
รายได้สูกว่าความเป็ นจริ ง การรายงานสภาพคล่องสู งเกินไป เป็ นต้น ผูส้ อบบัญชี ควรพิจารณาระบบ
การควบคุมภายในของวงจรรายได้ โดยแยกตามองค์ประกอบดังนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุม การ
ประเมิ นความเสี่ ย ง สารสนเทศและการสื่ อสาร การติ ดตามและประเมิ นผล ตลอดจนกิ จกรรม
ควบคุม ซึ่ งแยกตามรายการบัญชีเป็ น 3 ประเภท คือ รายการขายเชื่ อ รายการรับเงิน และ รายการ
ปรับปรุ งขาย เมื่อผูส้ อบบัญชี ประเมินความเสี่ ยวสื บเนื่ องและความเสี่ ยงจากการควบคุ มได้แล้ว
ผูส้ อบบัญชี สามารถกาหนดความเสี่ ยงจากการตรวจสอบบัญชี ลูกหนี้ การค้า และสามารถออกแบบ
การตรวจสอบเนื้อหาสาระบัญชีลูกหนี้การค้าได้อย่างเหมาะสมแก่กรณี
2.10 การตรวจสอบวงจรรายจ่ าย
การตรวจสอบวงจรรายจ่ายเกี่ ยวข้องกับรายการซื้ อ รายการจ่ายเงินและบัญชี เจ้าหนี้ การค้า
ความเสี่ ยงของวงจรรายจ่ายที่สาคัญ เช่นการแสดงค่าใช้จ่ายและหนี้ สินต่ากว่าความเป็ นจริ งเป็ นต้น
ผูส้ อบบัญชี ควรพิจารณาระบบการควบคุ มภายในของวงจรรายจ่ายเช่ นเดี ยวกับวงจรรายได้เมื่ อ
ผูส้ อบบัญชีประเมินความเสี่ ยงสื บเนื่องและความเสี่ ย งจากการควบคุมได้แล้ว ผูส้ อบบัญชีสามารถ
กาหนดความเสี่ ยงจากการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้การค้า และสามารถออกแบบการตรวจสอบเนื้ อหา
สาระบัญชีเจ้าหนี้การค้าได้อย่างเหมาะสมแก่กรณี
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2.11 การตรวจสอบวงจรการผลิตและวงจรค่ าจ้ างแรงงาน
การตรวจสอบวงจรการผลิ ตในกิ จการอุ ตสาหกรรม เกี่ ยวข้องกับรายการผลิ ตและบัญชี
สิ นค้าคงเหลือวงจรการผลิตมีหน้าที่หลัก 3 ประการ คือ การดาเนินการผลิต การจดบันทึกการผลิต
และการเก็บรักษาสิ นค้าให้ปลอดภัย ผูส้ อบบัญชีควรพิจารณาระบบการควบคุมภายในของวงจรการ
ผลิ ต โดยแยกตามองค์ประกอบของการควบคุ มภายใน เช่ นเดี ยวกับวงจรรายได้และรายจ่ายเมื่ อ
ผูส้ อบบัญชีประเมินความเสี่ ยงสื บเนื่องและความเสี่ ยงจากการควบคุมได้แล้ว ผูส้ อบบัญชีสามารถ
กาหนดความเสี่ ยงจาการตรวจสอบสิ นค้าคงเหลือและสามารถออกแบบการตรวจสอบเนื้ อหาสาระ
สิ นค้าคงเหลือได้ การตรวจสอบค่าจ้างแรงงานเป็ นไปทานองเดียวกันวงจรการผลิต ผูส้ อบบัญชีอาจ
รวมค่าจ้างแรงงานอยู่ในวงจรรายจ่ายหรื อวงจรการผลิ ตก็ได้ หรื ออาจแยกออกมาเป็ นวงจรหนึ่ ง
ต่างหากก็ได้
2.12 การตรวจสอบทีส่ าคัญเฉพาะกรณี
ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชี รับงานสอบบัญชี เป็ นครั้งแรก ผูส้ อบบัญชี ควรพิจารณาว่ายอดยกมา
สะท้อนให้เห็นถึงการใช้นโยบายการบัญชี ที่เหมาะสมหรื อไม่ และนโยบายดังกล่าวได้ถือปฏิ บตั ิ
อย่างสม่าเสมอในงบการเงินงวดปั จจุบนั นอกจากนี้ ในกรณี ที่กิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ผูส้ อบบัญชีควรพิจารณาว่านโยบายการบัญชี ดงั กล่าวมีความเหมาะสม และได้มีการถือปฏิบตั ิอย่าง
เหมาะสมและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอหรื อไม่ ผูส้ อบบัญชี ควรกาหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อให้
ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเกี่ ยวกับการระบุถึงบุ คคลหรื อกิ จการที่
เกี่ ยวข้องกันและการเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ ยวกับบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน และผลกระทบขอบ
รายการดังกล่ าวที่ มีสาระสาคัญต่องบการเงิ น ผูส้ อบบัญชี ควรได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี ที่
เหมาะสมจากการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนที่มีสาระสาคัญต่องบการเงิน เพื่อให้
ได้ขอ้ สรุ ปที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี
การตรวจสอบประมาณการทางการบัญชีมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบ
บัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อสรุ ปว่า ประมาณการทางบัญชีสมเหตุสมผลตามสถานการณ์และมี
การเปิ ดเผยข้อมูลตามความจาเป็ นอย่างเหมาะสม วิธีการตรวจสอบประมาณการทางการบัญชี รวม
ถัง การสอบทานและทดสอบวิธี ก ารที่ ผูบ้ ริ ห ารใช้ใ นการจัด ท าประกอบการ การเปรี ย บเที ย บ
ประมาณการที่ จดั ทาโดยอิ สระกับประมาณการที่ จดั ทาโดยผูบ้ ริ หารและการสอบทานเหตุ การณ์
ภายหลังวันที่ในงบดุล ซึ่ งยืนยันประมาณการที่จดั ทาขึ้น ผูส้ อบบัญชีมีความรับผิดชอบที่จะพิจารณา
ความเหมาะสมของการใช้ขอ้ สมมติของผูบ้ ริ หารเรื่ องการดาเนินงานต่อเนื่องในการจัดทางบการเงิน
และพิจารณาว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญเกี่ ยวกับความสามารถในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
ของกิจการที่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินหรื อไม่ รวมทั้งรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี
เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถใน
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การดาเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของกิ จการ ตลอดระยะเวลาที่ ตรวจสอบ และพิ จ ารณาเหตุ ก ารณ์ น้ ัน มี
ผลกระทบต่อการตรวจสอบหรื อไม่
2.13 การตรวจสอบทีส่ าคัญเพิม่ เติมและการเสร็จสิ้นงานสอบบัญชี
เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล หมายถึง เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระยะหลังวันสิ้ น
บัญชีจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีและข้อเท็จจริ งที่พบหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
การตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุลมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่
เพียงพอและเหมาะสมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบดุ ล ซึ่ งอาจมีผลให้กิจการต้อง
ปรับปรุ งรายการ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน เป็ นรายการ
ที่กิจการควรเปิ ดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผูส้ อบบัญชี ควรใช้วิธีการตรวจสอบ
ต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีดงั กล่าวซึ่ งต้องเปิ ดเผยให้เป็ นไปตามหลักการ
บัญชี ที่รับรองทัว่ ไป คารับรองของผูบ้ ริ หารเป็ นเอกสารที่ผูบ้ ริ หารให้คายืนยันในเรื่ องต่าง ๆ จาก
การตรวจสอบซึ่ ง จะช่ วยลดโอกาสที่ จะเกิ ดความเข้า ใจผิดระหว่า งผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี ค า
รับรองของผูบ้ ริ หารเป็ นหลักฐานการสอบบัญชี ประกอบอย่างหนึ่ ง แต่มิอาจใช้เป็ นหลักฐานที่จะ
ทดแทนหลักฐานการสอบบัญชีอื่น ซึ่ งผูส้ อบบัญชีคาดได้อย่างมีเหตุผลว่าหามาได้ หลังจากรวบรวม
หลักฐานการสอบบัญชี โดยใช้วิธีการตรวจสอบต่าง ๆ แล้ว ผูส้ อบบัญชี จะสอบทานและประเมิ น
ข้อสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้มา เพื่อเป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นใน
รายงานการสอบบัญชี
2.14 รายงานของผู้สอบบัญชี
ความหมายของรายงานของผูส้ อบบัญชี
รายงานของผูส้ อบบัญชี Auditor’s Report หมายถึ ง การติดต่อสื่ อสารที่เป็ นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจนและเป็ นทางการเกี่ ยวกับข้อสรุ ปจากการปฏิ บตั ิงานของผูส้ อบบัญชี ไปยังผูใ้ ช้
หรื อเป็ นผลงานขั้นสุ ดท้ายของการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี
ประเภทของรายงานของผูส้ อบบัญชี
รายงานของผูส้ อบบัญชี อาจจาแนกได้ 4 ประเภท ตามระดับความเชื่ อมัน่ Level of
Assurance ที่ผสู ้ อบบัญชีให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ
1. รายงานการตรวจสอบงบการเงิ น เป็ นรายงานการสอบบัญ ชี ที่ ใ ห้ ค วามเชื่ อ มั่น ใน
ระดับสู งแต่ไม่ถึงขั้นเป็ นยุติ High, but not Absolute หรื อให้ความเชื่ อมัน่ อย่างมีเหตุผล Positive
Assurance แก่ผใู ้ ช้งบการเงิน และเป็ นรายงานที่ผสู ้ อบบัญชีได้รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี อย่าง
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เพียงพอโดยได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปแล้ว ดังนั้น ผูส้ อบบัญชี จึงสามารถ
แสดงความเห็ นต่องบการเงิ นโดยรวมได้ว่า งบการเงิ นนั้นได้จดั ทาขึ้ นโดยถู กต้องตามที่ ควรใน
สาระสาคัญตามหลักการการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงิน
หรื อตามที่กฎหมายกาหนด หรื อไม่เพียงใด
2. รายงานการสอบทานงบการเงิ น เป็ นรายงานที่ให้ความเชื่ อมัน่ ในระดับปานกลางหรื อ
ย่างพอประมาณ Moderate Assurance แก่ผใู ้ ช้งบการเงิน และเป็ นรางานที่ผสู ้ อบบัญชีได้รวบรวม
หลักฐานการสอบบัญชีอย่างจากัด ผูส้ อบบัญชี จึงไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ แต่จะ
ให้ความมัน่ ใจเชิ งปฏิ เสธ Negative Assurance หรื ออย่างจากัด ซึ่ งเป็ นการให้ความเชื่ อมัน่ ใน
รู ปแบบที่ไม่เป็ นการแสดงความเห็น
3. รายงานการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่ วมกัน เป็ นรายงานที่ไม่ให้ความเชื่ อมัน่ ใด ๆ
แต่ผใู ้ ช้รายงานแต่เป็ นเพียงการหาข้อเท็จจริ งตาวิธีการที่ได้ตกลงกันระหว่างลู กค้าและผูส้ อบบัญชี
เพื่อให้เป็ นไปตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของลูกค้าเป็ นการเฉพาะ ผูใ้ ช้จะเป็ นผูป้ ระเมินวิธี
ปฏิบตั ิและข้อเท็จจริ งที่พบตามที่ผูส้ อบบัญชี รายงาน และสรุ ปผลเองจากรายงานของผูส้ อบบัญชี
รายงานการตรวจสอบนี้จึงควรใช้เฉพาะฝ่ ายต่าง ๆ ที่ได้ร่วมตกลงในการกาหนดวิธีปฏิบตั ิงาน และ
ไม่เหมาะสมที่บุคคลทัว่ ไปจะนารายงานนี้ ไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เนื่ องจากบุคคลอื่น
ไม่ทราบเหตุผลของการใช้วิธีการที่ตกลงร่ วมกันนั้น ซึ่ งอาจแปลความหมายผลการตรวจสอบไป
ในทางที่ไม่ถูกต้อง
รายงานของผูส้ อบบัญชี แบบสามวรรค หรื อแบบมาตรฐาน อาจเรี ยกว่า รายงานแบบสาม
วรรค หรื อแบบมาตรฐาน เป็ นรายงานการสอบบัญชี ที่แสดงว่า ผูส้ อบบัญชี ได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่ รับรองทัว่ ไปแล้ว และได้ขอ้ สรุ ปว่างบการเงิ นแสดงไว้ โดยถู กต้อง
ตามที่ ค วรในสาระส าคัญตามหลัก การบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป รู ป แบบ เนื้ อหา และถ้อยคาที่ ใ ช้ใ น
รายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งเป็ นการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
หลักการเขียนรายงานของผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งระมัดระวังถ้อยที่เขียนไว้ในรายงานการสอบบัญชี เนื่องจากถ้อยคาดังกล่าว
เป็ นการกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบ ซึ่ งมีผลผูกมัดต่อผูส้ อบบัญชี หลักการเขียนรายงานการ
สอบบัญชีและตัวอย่างรายงานการสอบบัญชีประเภทต่าง ๆดังนี้
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
รายงานของผูส้ อบบัญชีต่อข้อมูลเปรี ยบเทียบ
ข้อมูลเปรี ยบเทียบเป็ นลักษณะเชิ งคุณภาพที่สาคัญ ตามแม่บทการบัญชี ในการรายงานทาง
การเงินผูใ้ ช้งบการเงินจาเป็ นต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี ที่ใช้ในการจัดทางบการเงิน
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง นโยบายการบัญชี และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการบัญชีจะช่วยให้งบการเงินมีคุณสมบัติเปรี ยบเทียบกันได้
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1. ความหมายของข้อมูลเปรี ยบเทียบ
ข้อมูลเปรี ยบเทียบ (Comparatives) หมายถึง ข้อมูลของงวดบัญชี ก่อนหน้านี้ หนึ่ งงวด หรื อ
มากกว่า ซึ่ งนามาแสดงเปรี ยบเทียบไว้ในงบการเงินงวดบัญชี ปัจจุบนั ข้อมูลเปรี ยบเทียบจะช่วยให้
ผูใ้ ช้งบการเงินได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง
2. ประเภทของข้อมูลเปรี ยบเทียบ
2.1 ตัวเลขที่เกี่ ยวข้อง (Corresponding Figures) หมายถึ ง ข้อมู ลของงวดก่ อนที่
นามาแสดงไว้รวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นงวดปั จจุบนั และจาเป็ นต้องอ่านเชื่ อมโยง
กับจานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลอื่น ๆ ในงบการเงินงวดปั จจุบนั
2.2 งบการเงินเปรี ยบเทียบ (Comparative Financial Statements) หมายถึง งบการ
เงิ นงวดก่อนที่นามาแสดงเปรี ยบเทียบไว้ และไม่ใช่ ส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นงวดปั จจุบนั
โดยพิจารณางบการเงินแต่ละงวดบัญชีแยกเป็ นอิสระจากกัน
2.15 บริการเกีย่ วเนื่องและบริการตรวจสอบอื่นของผู้สอบบัญชี
แม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี
แม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี ได้จาแนกบริ การของผูส้ อบบัญชีเป็ น 2 ประเภทใหญ่
การสอบบัญชี (Auditing) การตรวจมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผสู ้ อบบัญชี สามารถแสดงความเห็นต่องบ
การเงินว่าได้จดั ทาในส่ วนสาระสาคัญเป็ นไปตามแม่บทการบัญชี ในการรายงานทางการเงินหรื อไม่
วัตถุ ประสงค์เดี ยวกันนี้ สามารถนาไปใช้ได้กบั การตรวจสอบข้อมู ลทางการเงิ นหรื อข้อมู ลอื่ นที่
จัดทาขึ้นตามเกณฑ์ที่เหมาะสม ดังนั้นการสอบบัญชีจึงแบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ
- การตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
- การตรวจสอบอื่ น เช่ น การตรวจสอบเพื่อวัตถุ ประสงค์เฉพาะ การตรวจสอบข้อมู ล
ทางการเงินเกี่ยวกับอนาคต เป็ นต้น
บริ การเกี่ยวเนื่อง (Related Services) ประกอบด้วย
- การสอบทาน
- การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่ วมกัน
- การรวบรวมข้อมูล
บริ การเกี่ยวเนื่องของผูส้ อบบัญชี
- การสอบทานงบการเงิน
ผูใ้ ช้ข ้อ มู ล ต้อ งการงบการเงิ น ของกิ จ การเป็ นระยะ ๆ เพื่ อ ใช้ใ นการตัด สิ น ใจได้อย่า ง
ทันเวลาแต่ ง บการเงิ นประจาปี ไม่ อาจตอบสนองความต้องการดัง กล่ า วได้ กิ จการจึ ง จัดท างบ
การเงินระหว่างกาล งบการเงินระหว่างกาล (Interim Financial Statements) หมายถึง รายงานทาง
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การเงินที่นาเสนอสาหรับงวดระหว่างกาล ซึ่ งสั้นกว่างวดปี เช่น งบการเงินรายไตรมาส งบการเงิ น
สาหรับงวดหกเดือน เป็ นต้น
- การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินตามวิธีการที่ตกลงร่ วมกัน
ผูส้ อบบัญชี อาจได้รับการรองขอจากลู กค้าให้ตรวจสอบข้อมูลทางการเงิ นแต่ละรายการ
หรื อส่ วนประกอบของงบการเงินหรื องบการเงินฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ ง
ของลูกค้าตามวิธีการที่ตกลงร่ วมกันระหว่างลกค้าผูส้ อบบัญชี บริ การเกี่ยวเนื่ องดังกล่าวเรี ยกว่า การ
ตรวจสอบข้อมูลทางการเงิ นตามวิธีการที่ตกลงร่ วมกัน (Engagement to Perform Agreed-Upon
Procedures regarding Financial Information)
- การรวบรวมข้อมูลทางการเงิน
ลูกค้าอาจร้องขอให้ผูส้ อบบัญชี รวบรวม จัดประเภทและสรุ ปข้อมูลทางการเงิ น ซึ่ งอาจ
รวมถึงการจัดทางบการเงิน เช่ นสรุ ปยอดขายที่ขายได้ในแต่ละสาขา หรื อจัดทางบกระทบยอดเงิ น
ฝากธนาคาร หรื อจัดทางบกระแสเงินสด เป็ นต้น
บริ การตรวจสอบอื่นของผูส้ อบบัญชี
นอกจากผูส้ อบบัญชี ตรวจสอบงบการเงิ นตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่ รับรองทัว่ ไปแล้ว
ผูส้ อบบัญชียงั สามารถให้บริ การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน
ที่เกี่ยวกับอนาคตได้ดว้ ย
- การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose Audit Engagement)
- การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต
2.16 การสอบบัญชีภาษีอากร
แนวความคิดเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
ความเป็ นมาของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
สื บเนื่ องจากพระราชบัญญัติก ารบัญชี พ.ศ. 2543 ในมาตรา 11 วรรคสี่ กาหนดให้
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์มีอานาจออกกฎกระทรวง ยกเงินให้งบการเงินของผูม้ ีหน้าที่จดั ทา
บัญชี ซึ่ งเป็ น ห้างหุ น้ ส่ วนจดทะเบียน ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้าน
บาท สิ นทรัพย์รวมไม่เกิ น 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ทุกรายการไม่เกินที่
กาหนด หรื อเรี ยกว่า ห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลขนาดเล็ก ไม่ตอ้ งจัดให้งบการเงินที่มีรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด
ในหรื อหลังวันที่ 30 ธันวาคม 2545 เป็ นต้นไปได้รับการตรวจสอบ และแสดงความเห็นโดยผูส้ อบ
บัญชี รับอนุ ญาตอีกต่อไป แต่ในมาตรา 69 แห่ งประมวลรัษฎากร ได้กาหนดให้นิติบุคคลที่ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้พร้อมบัญชีงบดุล บัญชี ทาการ บัญชี กาไรขาดทุน บัญชี รายรับรายจ่าย หรื อ
บัญชี รายรับก่อนหักรายจ่าย โดยบัญชี ดงั กล่าวจะต้องมีผูต้ รวจสอบรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัต
แห่งประมวลรัษฎากร ทาให้กรมสรรพากรต้องดาเนิ นการสรรหาบุคคลมาทาหน้าที่ตรวจสอบและ
รับรองบัญชีแทนผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต จึงเป็ นที่มาของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
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การปฏิบตั ิงานสอบบัญชีภาษีอากร
1. หลักการและเป้าหมายของการสอบบัญชีภาษีอากร
การสอบบัญชีภาษีอากร เป็ นกระบวนการของการรวบรวมและประเมินหลักฐานการสอบ
บัญชีโดยมีหลักการและเป้ าหมายของการสอบบัญชีภาษีอากร ดังนี้
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชี ให้เป็ นไปตามมาตรฐานแห่ งวิชาชี และข้อกาหนดของอธิ บดี
กรมสรรพกร
ปฏิบตั ิงานให้ครบถ้วนตามหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผูต้ รวจสอบและรับรองบัญชี
ปฏิบตั ิงานสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผูเ้ สี ยภาษี
2. มาตรฐานแห่งวิชาชีและข้อกาหนดขออธิ บดีกรมสรรพากร
ผูส้ อบบัญชี อากรจะต้องตรวจสอบและรั บรองบัญชี ตามมาตรฐานการปฏิ บ ตั ิ งาน ที่ ไ ด้
กาหนดไว้ในคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 122/2545 ในเรื่ องต่อไปนี้
จัดทาและจัดเก็บแนวการสอบบัญชี
จัดทาและจัดเก็บกระดาษทาการ
เน้นการทดสอบความถูกต้องของงบการเงินและบัญชี
กระทบยอดกาไรทางบัญชีเป็ นกาไรทางภาษี
เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญและแจ้งพฤติการณ์ไว้ในรายงานการตรวจสอบ
3. หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผูต้ รวจสอบและรับรองบัญชี
โดยมีหน้าที่รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี จากผลการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากรอย่างตรงไปตรงมา หากิ จการไม่ยินยอมปรับปรุ งให้ถูกต้องหรื อมีขอ้ ยกเว้น ผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากรจะต้องรายงานข้อยกเว้น รวมถึ งการแจ้งรายชื่ อกิ จการที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี ซึ่ ง
แจ้งล่วงหน้าตามแบบที่อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนดภายในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี กรณี ที่มีการ
เปลี่ ยนแปลงจานวนและรายชื่ อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที่เป็ นลูกค้า ซึ่ งได้แจ้งไว้แล้วให้ผสู ้ อบบัญชี
ภาษีอากรแจ้งการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่อธิ บดีกาหนดภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ตอ้ งแจ้งก่อนวันที่ลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบและรับรองบัญชี
4. ความต้องการและความคาดหวังของผูเ้ สี ยภาษี
ตามหลักการบัญชี ที่ รับรองทัว่ ไปและตามหลักเกณฑ์ของประมวลรั ษฎากร และผูส้ อบ
บัญชีภาษีอากรปฏิบตั ิหน้าที่โดยคานึงถึงเรื่ องต่อไป
การตรวจสอบและรับรองบัญชีให้มีประสิ ทธิ ภาพและลดค่าใช้จ่าย
บริ หารและลดความเสี่ ยงจากการตรวจสอบและรับรองบัญชี 14
เพิ่มคุณค่าจากการตรวจสอบและรับรองบัญชีให้แก่ผเู ้ สี ยภาษี
รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
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เมื่อผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรตรวจสอบงบการเงินของห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลแล้วผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากรจะจัดทารายงานตรวจสอบและรับรองบัญชี เพื่อสรุ ปผลการตรวจสอบและรายงานข้อ
ตรวจพบต่างๆ
1. วัตถุประสงค์ของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
1.1 ให้ผสู ้ อบบัญชีภาษีอากรรายงานข้อเท็จจริ งที่ตรวจพบในประเด็นต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึง
ข้อยกเว้นหรื อข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ ซึ่ งได้ขอ้ สรุ ปแล้วในแต่ละเรื่ องที่เห็ นว่ามี
สาระสาคัญ
1.2 ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรไม่ได้รายงานโดยการแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป เช่ นเดี ยวกับรายงานการสอบบัญชี ของ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เนื่ องจาก ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบ
ตามแนวทาง และวิ ธี การตรวจสอบที่ ก รมสรรพากรก าหนดตามค าสั่ ง
กรมสรรพากรที่ ท.ป. 122/2545 เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ การปฏิบตั ิงานและการ
รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัต
ตแห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
2. ขอบเขตการใช้รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
2.7 ใช้เฉพาะการตรวจสอบการเงินของห้างหุ น้ ส่ วนจดทะเบียนขนาดเล็กเท่านั้น
2.8 ห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียนขนาดเล็ก หมายถึ ง ห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที่ มีสินทรั พย์
รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท รายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนไม่เกิน
5 ล้านบาท
2.9 แบบของรายงานการตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี ค าสั่ ง กรมสรรพากรที่ ท.ป.
122/2545 ได้กาหนดแนวทางการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี 4. ความ
แตกต่ างระหว่า งรายงานการตรวจสอบและรั บ รองบัญชี ก ับรายงานของผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาต
2.17 รายได้
รายได้หมายถึ ง ผลตอบแทนที่ กิ จการได้รับ จากการขายสิ นค้า หรื อบริ การตามปกติ ของ
กิ จการรวมทั้ง ผลตอบแทนอื่ นๆ ที่ ไม่ได้เกิ ดจากการดาเนิ นงานตามปกติ รายได้แบ่งออกเป็ น 2
ประเภท ดังนี้
2.17.1 รายได้จากการขาย (Sale revenue) หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการขายสิ นค้าหรื อบริ การ
อันเป็ นรายได้จากการดาเนิ นงานตาม ปกติ เช่น กิจการซื้ อขายสิ นค้ารายได้ของกิจการ
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คือ รายได้จากการขายสิ นค้า ส่ วนกิ จการให้บริ การ เช่ นซ่ อมเครื่ องไฟฟ้ า รายได้ของ
กิจการ คือ รายได้ค่าซ่อม
2.17.2 รายได้อื่น (Other incomes) หมายถึง รายได้ที่มิได้เกิดจากการดาเนิ นงานตามปกติของ
กิจการซึ่ งเป็ นรายได้ที่ไม่ใช้ รายได้จากการขายสิ นค้าหรื อบริ การนัน่ เอง

2.18 การนาเข้ าสิ นค้ า
การนาเข้าสิ นค้าในปั จจุบนั มีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรค
ทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรื อยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่ องจากขั้นตอนการนาเข้า
สิ นค้ามีข้ นั ตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผูป้ ระกอบธุ รกิ จนาเข้าสิ นค้าจะต้องทาความ
เข้าใจและศึกษาข้อปฏิบตั ิให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุ รกิจนาเข้าสิ นค้าเป็ นไปอย่างสะดวกและ
ได้รับผลสาเร็ จคุม้ ค่ากับความตั้งใจการลงทุน

2.19 ขั้นตอนการนาเข้ าสิ นค้ าประกอบด้ วย
- การจดทะเบียนพาณิ ชย์
- การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ และการขอเลขและบัตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
- การหาสิ นค้าที่ตอ้ งการจากประเทศต่างๆ
- การติดต่อ สั่งซื้ อสิ นค้า
- การชาระเงินค่าสิ นค้าผ่านธนาคาร
- จัดเตรี ยมเอกสารเพื่อการนาเข้าสิ นค้า
- ติดต่อผ่านพิธีการศุลกากร
- การส่ งมอบสิ นค้า
- การกระจายสิ นค้า หรื อการขายสิ นค้าออกสู่ ตลาด
อันดับแรกผูน้ าเข้าควรที่จะศึกษา จัดทาแผนธุ รกิจเพื่อเป็ นแนวทางของการหาแหล่งผลิตสิ นค้า
(ผูข้ ายสิ นค้า) การผลิต การกระจายสิ นค้าเข้าสู่ ตลาดเป้ าหมาย ลาดับถัดมาผูป้ ระกอบการนาเข้า
สิ นค้าควรที่จะต้องศึกษา เกี่ยวกับระเบียบพิธีการนาเข้าสิ นค้าของกรมศุลกากร ที่วา่ ด้วยพิกดั อัตรา
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ภาษีอากรสาหรับสิ นค้าที่นาเข้า สิ นค้าเป็ นสิ นค้าต้องห้ามหรื อสิ นค้าต้องกากัด (สิ นค้าควบคุมต้อง
ขออนุ ญาตน าเข้า ) การขนส่ ง สิ นค้า สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ตามความตกลงเขตการค้า เสรี (FTA) การ
ประกันภัยสิ นค้า การชาระเงินค่าสิ นค้าผ่านธนาคาร
2.20

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการนาเข้ าสิ นค้ า

เอกสารประกอบตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนาเข้าสิ นค้ามีดงั นี้ บัญชี ราคาสิ นค้า (Invoice)
บัญชี รายละเอียดบรรจุหีบห่ อ (Packing List) ใบตราส่ งสิ นค้า (Bill of Lading or Air Waybill) ใบ
แจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice) ใบอนุ ญาตหรื อหนังสื ออนุ ญาตสาหรับสิ นค้า
ควบคุมการนาเข้าใบรับรองแหล่งกาเนิ ดสิ นค้า (Certificate of Origin) กรณี ใช้สิทธิ ลดอัตราอากร
เอกสารอื่นๆ เช่ น เอกสารแสดงส่ วนผสม คุณลักษณะและการใช้งานของสิ นค้า Material Safety
Data Sheet, Catalog เป็ นต้น
ขั้นตอนถัดไปคือการจัดทาใบขนสิ นค้าขาเข้า ทาการตรวจสอบประเภทพิกดั อัตราอากรและสิ ทธิ
ประโยชน์ของการลดหย่อนหรื อยกเว้นอากรตามความตกลงเขตการค้าเสรี และได้ชาระอากรแล้วก็
สามารถนาเอกสารใบขนสิ นค้าขาเข้าพร้อมใบเสร็ จเสี ยภาษีอากร เอกสาร Delivery Order (D/O) ไป
ดาเนิ นการตรวจปล่อยสิ นค้าในท่าเรื อและขนถ่ายสิ นค้าที่นาเข้ามาที่โกดังหรื อโรงงาน หรื อบริ ษทั
ถือเป็ นการสิ้ นสุ ดการนาเข้าสิ นค้า
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
สถานประกอบการ : บริ ษทั สานักงานบัญชีและกฎหมาย กมลบวร จากัด
ที่ต้ งั : 766/9 ซอยลาดพร้าว 42/1 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
โทร :

02-512-5966-8 , 02-512-2590

แฟ๊ กซ์ :

02-512-5968 ต่อ 314
แผนที่

รู ปที่ 3.1 : แผนที่ บริ ษทั สานักงานบัญชีและกฎหมาย กมลบวร จากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
สานักงานมีหุน้ ส่ วน จานวน 1 คน คือ คุณกมล พิกุลสวัสดิ์ เป็ นผูล้ งรายมือชื่ อใน
รายงานที่ออกโดยสานักงาน
สานักงานมีพนักงานผูป้ ระกอบวิชาชีพ ปฏิบตั ิงานเต็มเวลา จานวน 5 คน และ
พนักงานธุรการจานวน 1 คน ณ วันที่ 12 มิถุนายาม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย
1. นายสมบูรณ์ จินตวิโรจน์
2. นางสาววรรณวิมล พลประสิ ทธิ์
3. นายธีรยุทธ์ เทพธานี
4. นางสาวมานิตา ประเสริ ฐ
5. นายเสริ มชัย ทุมทา
สานักงานมีนโยบายส่ งเสริ มกิจกรรมฝึ กงานของสถาบันการศึกษา โดยมีการแจ้ง
พนักงานฝึ กงานบางเวลา ซึ่ งเป็ นนักศึกษาที่อยูใ่ นช่วงการฝึ กงาน และมีการฝึ กอบรมพนักงาน
ซึ่งปฏิบตั ิงานบางเวลา โดยพนักงานผูม้ ีประสบการณ์ ปั จจุบนั สานักงานมีพนักงานฝึ กงานเป็ น
นักศึกษาจานวน 12คน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
งานบริ การของบริ ษทั มีดงั นี้
1. งานด้านสอบบัญชี
1.1 ตรวจสอบบัญชีประจาปี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป
1.2 ตรวจสอบบัญชีเป็ นกรณี พิเศษ การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ การ
ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินตามวิธีการที่ตก
ลงร่ วมกัน
1.3 ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและระบบบัญชี
1.4 ตรวจสอบอื่น ๆ ทางด้านบัญชีและภาษีอากร
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2. งานด้านจัดทาบัญชี
2.1จัดทาบัญชีประจาปี และรายเดือนยื่นต่อกรมพัฒนาธุ รกิจและกรมสรรพากร
2.2 วางแผนภาษีอากร
3. งานบริ การที่เกี่ยวเนื่ อง
3.1 บริ การจดทะเบียนบริ ษทั เปลี่ยนแปลงกรรมการ ย้ายที่อยูบ่ ริ ษทั
3.2 บริ การเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุ รกิจและกรมสรรพากร
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

กรรมการผูจ้ ดั การ
คุณกมล พิกลุ สวัสดิ์
ผูจ้ ดั การตรวจสอบบัญชี
คุณกมล พิกลุ สวัสดิ์
ผูช้ ่วยผูต้ รวจสอบบัญชี 4
นายสมบูรณ์ จินต์วโิ รจน์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี 2

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี 2

นางสาววรรณวิมล พลประสิ ทธิ์

นายธีรยุทธ เทพธานี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี 1

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี 1

นางสาวมานิตา ประเสริ ฐ

นายเสริ มชัย ทุมทา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี

นักศึกษาฝึ กงาน

นักศึกษาฝึ กงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี

นักศึกษาฝึ กงาน

นักศึกษาฝึ กงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี

นักศึกษาฝึ กงาน

นักศึกษาฝึ กงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี
นักศึกษาฝึ กงาน
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตาแหน่ง
นักศึกษาฝึ กงาน มีหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยผูต้ รวจสอบบัญชี
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
ตรวจสอบเนื้อหาสาระบัญชี แยกประเภท ทาใบปะหน้าของแต่ละบริ ษทั ทาการกระทบ
ยอดภาษีหกั ณ ที่จ่าย ภ.งด. 1,3,53 ทาการกระทบยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ทดสอบระบบ
ควบคุมภายในของบริ ษทั ลูกค้า ออกงบการเงิน จัดพิมพ์งบการเงิน ทาTSQC1

3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นายกมล พิกุลสวัสดิ์

ตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ, ผูจ้ ดั การตรวจสอบบัญชี

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 30พฤษภาคม ถึง 2 กันยายน2559
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.

ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
รวบรวมข้อมูลของโครงงาน
วิเคราะห์ขอ้ มูล
เขียนหัวข้อโครงงาน
จัดทาโครงงานและเอกสาร
ประกอบ

11 พ.ค. 58

มิ.ย. 58

ก.ค. 58

ส.ค. 58

3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
รายละเอียดของอุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ในการจัดทาโครงงาน โดยใช้เครื่ องมือด้าน
ฮาร์ ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ เช่น
ฮาร์ดแวร์ :
1. Note Book
2. เครื่ อง Printer & Scanner
3. เครื่ องถ่ายเอกสาร
ซอฟต์แวร์ :
1. Microsoft Office Word
2. Microsoft Office Excel
3. Microsoft Office Power Point
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 รายละเอียดโครงงาน
การตรวจสอบรายได้ ของธุรกิจนาเข้ าสิ นค้ าจากต่ างประเทศ
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบจะแสดงขั้นตอนการปฏิบตั ิงานดังแผนภูมิภาพ ต่อไปนี้
ลูกค้า

บริ ษทั สานักงานบัญชีและกฎหมาย
กมลบวร จากัด

หนังสื อตอบรับงาน

ตอบรับงานสอบบัญชี

วางแผนการตรวจสอบ

ประชุมมร่ร่ววมกั
มกันในที
ประชุ
ในทีมมตรวจสอบ
ตรวจสอบ

แนวการสอบบัญชี

าเนินงาน
สรุปปความเข้
ความเข้าใจในกระบวนการด
าใจในกระบวนการ

รายได้ของธุรกิจนาเข้าสิ นค้าจาก
ต่างประเทศ

ดาเนินงานของธุของธุ
รกิจรกิจ

ตรวจสอบเนื้อหาสาระ

เสร็ จสิ้นการตรวจสอบ

รู ปที่ 4.1 ตัวอย่างแผนภูมิภาพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
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ลักษณะของงานที่รับผิดชอบในบริ ษทั ส านัก งานบัญชี และกฎหมาย กมลบวร
จากัด คือ การตรวจสอบบัญชี รายได้ของธุ รกิจการจาหน่ายและนาเข้าของเครื่ องจักร ซึ่ งมี
รายละเอียดและขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
4.1.1 พนักงานพี่เลี้ยงประชุมกับทีมงานตรวจสอบก่อนลงมือปฏิบตั ิงานตรวจสอบจริ ง เพื่อ
ท าความเข้า ใจในกระบวนการด าเนิ น ธุ รกิ จ นาเข้า สิ นค้า จากต่ า งประเทศ โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
4.1.1.1 ลูกค้าจะทาการติดต่อกับบริ ษทั ผูจ้ ดั จาหน่ ายสิ นค้า(บริ ษทั ของลูกค้าที่เข้า
ตรวจสอบบัญชี) เพื่อขอใบเสนอราคา (Quotation)
4.1.1.2 เมื่อลูกค้าได้รับและพอใจกับใบเสนอราคา (Quotation) ลูกค้าจะส่ งใบสั่ง
ซื้ อ (Purchase Order) ไปยังบริ ษทั ผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้า เพื่อสั่งซื้ อสิ นค้า
4.1.1.3 ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายจะทาการพิจารณาและอนุมตั ิการขายสิ นค้า
4.1.1.4 จากนั้นบริ ษทั ผูจ้ ดั จาหน่ ายสิ นค้า จะทาการสั่งซื้ อสิ นค้าจากต่างประเทศ
โดยบริ ษทั ผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้า จะอยูใ่ นสถานะของผูน้ าเข้า
4.1.1.5 ผูน้ าเข้า (บริ ษทั ของลูกค้าที่เข้าตรวจสอบบัญชี ) จะติดต่อกับผูส้ ่ งออกและ
ขอใบเสนอราคา (Quotation)
4.1.1.6 เมื่อผูน้ าเข้าได้รับและพอใจกับใบเสนอราคา (Quotation)ที่ได้มา จากนั้นผู ้
นาเข้าจะส่ งใบสั่งซื้ อ (Purchase Order) ไปยังผูส้ ่ งออกเพื่อสั่งซื้ อสิ นค้า
4.1.1.7 ต่อจากนั้นผูส้ ่ งออกจะทาสัญญาซื้ อขายและออกใบกากับสิ นค้าเสนอราคา
(Proforma Invoice) ส่ งไปยังผูน้ าเข้า
4.1.1.8 เมื่อผูน้ าเข้าได้รับใบกากับสิ นค้าเสนอราคา (Proforma Invoice) แล้วจะนา
ใบนั้นไปขอเปิ ดตราสารธนาคาร (Letter of Credit) กับธนาคารของผู ้
นาเข้า
4.1.1.9 หลังจากธนาคารของผูน้ าเข้าออกตราสารธนาคาร (Letter of Credit) แล้ว
จะทาการส่ งไปยังธนาคารในประเทศของผูส้ ่ งออกตามที่กาหนดเอาไว้
4.1.1.10 เมื่อธนาคารของผูส้ ่ งออกได้รับตราสารธนาคาร (Letter of Credit) แล้วจะ
ทาการแจ้งและส่ งไปยังผูส้ ่ งออก
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4.1.1.11 ผูส้ ่ งออกจะทาการตรวจสอบตราสารธนาคาร (Letter of Credit) และส่ ง
มอบเอกสารทั้งหมดที่ระบุในตราสารธนาคาร (Letter of Credit) ส่ งกลับ
ไปยังธนาคารผูส้ ่ งออกซึ่ งเอกสารที่ระบุน้ นั ได้แก่
 ใบตราส่ งสิ นค้า
 ตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange)
 ใบกากับสิ นค้า (Commercial Invoice)
 ใบรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
 ตราสารธนาคาร (Letter of Credit)
4.1.1.12 ในระหว่างนั้นผูส้ ่ งออกจะจัดเตรี ยมสิ นค้าและทาการจัดส่ งไปยังผูน้ าเข้า
4.1.1.13 เมื่อธนาคารของผูส้ ่ งออกตรวจสอบเอกสารที่ได้รับว่าถูกต้องจึงจะทาการ
จ่ายเงิ นให้กบั ผูส้ ่ งออกตามเงื่ อนไขที่ระบุในตราสารธนาคาร (Letter of
Credit) และส่ งเอกสารต่อไปยังธนาคารของผูน้ าเข้า
4.1.1.14 ธนาคารผูน้ าเข้าจะทาการตรวจสอบเอกสารที่ได้รับและชาระเงินคืนให้กบั
ธนาคารของผู ส้ ่ ง ออก โดยการหัก จากบัญ ชี ข องผู น้ าเข้า และส่ ง มอบ
เอกสารทั้งหมดให้กบั ผูน้ าเข้า
4.1.1.15 ผู ้น าเข้า จะน าเอกสารที่ ไ ด้รั บ เพื่ อ ใช้ ใ นการขนส่ ง สิ น ค้า ส่ ง ต่ อ ไปยัง
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ขนส่ งในประเทศเพื่อขอรับสิ นค้าจากท่าเรื อปลายทาง
4.1.1.16 เมื่อได้รับสิ นค้าจากท่าเรื อปลายทางแล้วบริ ษทั ขนส่ งในประเทศจะทาการ
จัดส่ งสิ นค้าต่อไปยังลูกค้าภายในประเทศ
4.1.1.17 ลู กค้าจะทาการชาระเงิ นให้กบั บริ ษทั ผูจ้ ดั จาหน่ ายสิ นค้า โดยขึ้ นอยู่ก ับ
สัญญาซื้ อขายตามที่ได้ตกลงกันไว้
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4.1.2 หลังจากประชุ มเสร็ จสิ้ น พี่เลี้ ยงจะจัดทาแนวการสอบบัญชี รายได้ของธุ รกิ จนาเข้า
สิ นค้าจากต่างประเทศ และกาหนดระดับความมีสาระสาคัญ

รู ปที่ 4.2ตัวอย่างแนวการสอบบัญชีรายได้จากการขายของธุ รกิจนาเข้าสิ นค้าจาก
ต่างประเทศ
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รู ปที่ 4.3ตัวอย่างการกาหนดระดับความมีสาระสาคัญ
4.1.3 รับไฟล์ขอ้ มูลงบทดลอง(Trial balance) บัญชี แยกประเภท (General Ledger) และ
แฟ้ มเอกสารเกี่ยวกับบัญชี รายได้จากพนักงานบัญชี ของบริ ษทั ลูกค้าที่เข้าตรวจสอบ
บัญชี

รู ปที่ 4.4ตัวอย่างแฟ้มเอกสารบัญชีรายได้จากการขาย
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4.1.4 ตรวจสอบยอดขายรวมของบัญชี รายได้ของงวดปั จจุ บนั กับงวดก่ อนในงบทดลอง
(Trial balance)กับกระดาษทาการ (Working) ของผูส้ อบบัญชี ในส่ วนของใบปะหน้า
อ้างอิง 519
4.1.6 สุ่ มตรวจสอบรายการของบัญชีรายได้ในบัญชีแยกประเภท (General Ledger)ของแต่
ละเดือน โดยใช้วธิ ี การเลือกตัวอย่างแบบเป็ นระบบ

รู ปที่ 4.5ตัวอย่างรายการสุ่ มตรวจบัญชีรายได้จากการขาย
4.1.6 เมื่ อเลื อ กรายการสุ่ ม ตรวจแล้ว นาเลขที่ เอกสาร (Document Number)ที่ ระบุ ใ น
รายการที่สุ่มตรวจไปตรวจสอบหาหลักฐานในแฟ้มเอกสาร
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4.1.7 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่แนบ โดยทาการทดสอบการคานวณจากเอกสารแต่ละ
ใบ และตรวจสอบการอนุมตั ิรายการโดยผูม้ ีอานาจ

รู ปที่ 4.6ตัวอย่างใบสั่งซื้ อ (Purchase Order)

รู ปที่ 4.7ตัวอย่างใบกากับสิ นค้าเสนอราคา (Proforma Invoice)
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รู ปที่ 4.8ตัวอย่างใบกากับสิ นค้า (Commercial Invoice)

รู ปที่ 4.9 ตัวอย่างใบตราส่ งสิ นค้าทางอากาศ (Airway Bill)
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รู ปที่ 4.10ตัวอย่างใบขนสิ นค้า (Delivery Order)

รู ปที่ 4.11ตัวอย่างใบแจ้งหนี้ (Invoice)
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รู ปที่ 4.12ตัวอย่างใบเสร็ จรับเงิน (Receipt)

รู ปที่ 4.13ตัวอย่างใบกากับภาษี (Tax Invoice)/ใบเสร็ จรับเงิน (Receipt)
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4.1.8 ต่อจากนั้นใส่ สัญลักษณ์ของเอกสาร หลักฐานที่ได้ทาการตรวจสอบลงในกระดาษทา
การที่ได้สุ่มรายการของบัญชีรายได้

รู ปที่ 4.14ตัวอย่างแสดงสัญลักษณ์ของเอกสาร หลักฐานของบัญชี รายได้ที่สุ่มตรวจ
4.1.9 สุ ดท้ายเมื่อตรวจสอบบัญชี รายได้เสร็ จสิ้ นจะทาการสรุ ปผลการตรวจสอบพร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อ และวันเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบลงในแนวการสอบบัญชี
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงานหรื องานวิจัย
5.1.1 ประโยชน์ที่กิจการได้รับ
5.1.1.1 สามารถน าไปใช้เ พื่ อ เป็ นแนวทางประกอบการหาหลัก ฐานแสดงการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของกระดาษทาการ
5.1.1.2 ช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการตรวจสอบบัญชีของรายการต่างๆที่
เหมาะสม
5.1.2 ข้อจากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
5.1.2.1 คณะผูจ้ ัด ท ายัง ขาดประสบการณ์ ใ นการตรวจสอบที่ เพี ย งพอจึ ง ต้อ งใช้
ระยะเวลาในการศึกษา การทาความเข้าใจและรวบรวมข้อมูล
5.1.2.2 การจัดทาแนวการสอบบัญชียงั ไม่ครบถ้วน ครอบคลุมทุกบัญชี
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
5.1.3.1 ก่อนเริ่ มจัดทาโครงงานควรศึกษาหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งที่น่าเชื่ อถือ เพื่อ
เป็ นประโยชน์ในการจัดทาที่ดี
5.1.3.2 ควรมีการแบ่งเวลาและจัดทาโครงงานให้เหมาะสมตรงตามความต้องการ
และก่อให้เกิดผลดีต่อกิจการ
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1 ได้รับความรู ้ ความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
5.2.1.2 ได้รับประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานจริ ง เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในอนาคต
5.2.1.3 การปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่น สร้างความสามัคคี ความมีน้ าใจให้แก่กนั
5.2.1.4 การวางตัวและการเรี ยนรู ้มารยาทที่ดีในการเข้าสังคม
5.2.1.5 การตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1 เนื่องจากต้องเดินทางไปตรวจสอบยังบริ ษทั ของลูกค้าซึ่งมีระยะทางห่ างจาก
สถานที่ทางานการเดินทางจึงไม่ค่อยสะดวก
5.2.1.2 ขาดประสบการณ์ในการทางานจึงทาให้ลูกค้าบางรายไม่ค่อยมีความเชื่อมัน่
ในความสามารถที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
5.2.3.1 ศึกษาเส้นทางก่อนวันเดินทางไปปฏิบตั ิงานจริ ง
5.2.3.2 ศึกษาลักษณะของธุ รกิจที่จะออกไปตรวจสอบบัญชี เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจ
และปรึ กษากับพนักงานที่ปรึ กษา
5.2.3.3 ปรับปรุ งบุคลิกภาพการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ปฏิบตั ิงาน
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รู ปที่ 1 บริ ษทั สานักงานสอบบัญชี และกฎหมาย กมลบวร จากัด
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รู ปที่3 เอกสารรายละเอียดใบสาคัญต่างๆของลูกค้าที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชี
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: 099-324-0008
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