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บทที่ 1
บทนำ
สหกิจศึกษา (Co-operative) เป็ นระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นในเรื่ องการฝึ กการปฏิบตั ิจริ งในสถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ กฎเกณฑ์ ที่ไม่สามารถหาได้จากห้องเรี ยนเท่านั้น โดยมีการจัดให้มีการเรี ยน
ในสถานที่ศึกษาร่ วมกับการจัดการปฏิบตั ิงานจริ ง ณ สถานประกอบซึ่ งทาให้นักศึกษาเปรี ยบเสมือน
พนักงานของบริ ษทั ณ สถานประกอบการณ์ที่ให้ความร่ วมมือ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการเรี ยนรู ้ระบบการ
ทางานและได้รับประสบการณ์จริ ง ตามสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับการพัฒนาตนในการอยู่
ร่ วมกันในสังคม ได้ปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมกับการเป็ นพนักงาน เป็ นเพื่อนร่ วมงาน โดยการปฏิบตั ิงาน
จริ ง และทั้งนี้ มีการกาหนดให้จดั ทาโครงงานขึ้น ภายใต้ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ซึ่ งจุดสาคัญคือสหกิจ
ศึ ก ษา ท าให้ผูศ้ ึ ก ษามี โอกาสที่ จะสร้ า งความคุ้น เคยกับ โลกแห่ งความจริ ง ของกรท างานที่ มี ร ะบบ
กฎเกณฑ์อย่างชัดเจน และได้รับการเรี ยนรู ้ในลักษณะของงานอาชีพและทักษะด้านการพัฒนาตนเอง
ด้ว ยระบบสหกิ จ ศึ ก ษาที่ มุ ง เน้ น การเรี ย นการสอนผสมผสานทั้ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคการ
ปฏิบตั ิงานจริ งมีความลงด้วยอย่างมากจึงส่งผลให้นกั ศึกษาสามารถกลายเป็ นบัณฑิตที่มีความสูงสุด ตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงานหรื อความต้องการขององค์ก ร อัน ได้แก่ ความซื่ อสัตย์ ความมี
จริ ยธรรม คุณธรรมการประกอบวิชาชีพอย่างสุ จริ ต มีดุลยพินิจทางค่านิยมพื้นฐาน และอื่น ๆ สาหรับใน
ภาคทฤษฎีมีการมุ่งเน้นในเรื่ องขององค์ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู ้เฉพาะด้าน
ในสาขาวิชา และในส่ วนของภาคปฏิบตั ิจะต้องตระหนั กในเรื่ องของธรรมเนี ยมปฏิบตั ิ ข้อบังคับและ
กฎเกณฑ์ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ต่าง ๆซึ่ งกระบวนการสหกิ จศึ กษานั้นยังก่ อประโยชน์ อีก
มากมาย อาทิเช่น ทาให้เกิดการประสานงานอย่างใกล้ชิด ระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา
สามารถให้ความร่ วมมือซึ่งกันและกัน มีการสร้างเครื อข่ายกันออกไป
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1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้เข้าร่ วมการฝึ กปฏิบตั ิงานตามโครงการสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั วินออน
ออดิท จากัด โดยคณะผูจ้ ดั ทาได้ฝึกปฏิบตั ิในตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี (ฝึ กหัด) ซึ่ งได้รับมอบหมาย
งานในด้านของการตรวจสอบหมวดต่าง ๆ อาทิ สิ นทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย
เป็ นส่วนมาก รวมไปถึงการจัดทางบการเงินต่าง ๆ เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไร(ขาดทุน) เป็ นต้น
และได้จดั ทารายงานของผูส้ อบบัญชี โดยทางสถานประกอบการได้ใช้โปรแกรมหลัก คือ Express เป็ น
โปรแกรมในการบันทึ ก รายการบัญชี แต่ ใ นการตรวจสอบบัญชี ใ ช้ใ นการปริ้ นรายงานต่ า ง ๆ เป็ น
ส่วนประกอบของการตรวจสอบโปรแกรม Excel ใช้สาหรับทากระดาษทาการการตรวจสอบโปรแกรม
Word ใช้สาหรับทาหน้ารายงานผูส้ อบบัญชี
คณะผูจ้ ดั ทามีความสนใจทาโครงงาน เรื่ อง การตรวจสอบงบการเงินในธุรกิจขนาดย่อม เพื่อเป็ น
การศึ กษาค้นคว้าเพิ่ ม เติ มของขั้นตอนการตรวจสอบบัญชี ในหมวดสิ นทรั พย์ หนี้ สิ้น และส่ วนของ
เจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย รวมทั้งการเผยแพร่ ประสบการณ์ฝึกการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาในเรื่ องของ
เทคนิ คและแนวทางการตรวจสอบบัญชีแบบง่ายให้แก่ผทู ้ ี่สนใจต้องการแนวทางของการตรวจสอบ ซึ่ง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์หรื อแนวทางในการปฏิบตั ิได้จริ ง
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตรวจสอบในหมวดบัญชีต่าง ๆ สาหรับธุรกิจขนาดย่อม
1.2.2 เพื่อศึกษาเอกสารประกอบที่สามารถนามาตรวจสอบได้ สาหรับธุรกิจขนาดย่อม
1.2.3 เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ในเทคนิคและกระบวนการตรวจสอบ สาหรับธุรกิจขนาดย่อม
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
ขอบเขตของการศึกษาฝึ กปฏิบตั ิงานในตาแหน่งผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี ภายใต้ระยะเวลา 16 สัปดาห์
ณ บริ ษทั วินออน ออดิท จากัด โดยลักษณะของงานที่คณะผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายมีดงั นี้
1.3.1 ศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบในหมวดต่าง ๆ สาหรับธุรกิจขนาดย่อม
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1.3.2 ศึกษาเอกสารต่าง ๆที่ใช้ในการตรวจสอบ สาหรับธุรกิจขนาดย่อม
1.3.3 การจัดทางบการเงินต่าง ๆงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไร(ขาดทุน) หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
1.4 ประโยชน์ ที่ได้รับ
1.4.1 เรี ยนรู ้ถึงขั้นตอนการตรวจสอบบัญชี
1.4.2 พัฒนาความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการปฏิบตั ิงานด้านสอบบัญชีได้อย่างถูกต้อง
1.4.3 นาทฤษฎีที่ได้เรี ยนรู ้จากกรศึกษามาประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิงานได้จริ ง

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรฐานการสอบบัญชี
มาตรฐานการสอบบัญ ชี ไ ด้ก าหนดความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตในการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ งบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี กล่าวไว้คือ มาตรฐานการสอบนั้น ได้
กาหนดวัตถุประสงค์พร้อมทั้งให้คาอธิบายถึงลักษณะขอบเขตของการตรวจสอบ และการบังคับใช้ตาม
โครงสร้างของมาตรฐานการสอบบัญชี ตลอดจนถึ งความรั บ ผิดชอบโดยทัว่ ไปของผูส้ อบบัญชี รับ
อนุ ญาตทุกงานตรวจสอบ ส่ วนผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตนั้นจะต้องทาตามหน้าที่ ในการปฏิบตั ิงานโดย
จะต้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีที่กาหนดไว้ มาตรฐานการสอบบัญชีจะใช้คาว่า “ผูส้ อบ
บัญชี” แทนคาว่า “ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต”
มาตรฐานการสอบบัญชี มีบทบาทสาคัญอย่างมากในการตรวจสอบงบการเงินโดยผูส้ อบบัญชี
จะต้องนาไปปรับใช้ตามความจาเป็ นและให้เหมาะสม เช่น ในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณะ สิ่ ง
ที่ผูส้ อบบัญชี รับผิดชอบนั้น อาจแตกต่างจากที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี ดังนั้นในขณะที่
ผู ้ส อบบัญ ชี ต รวจสอบอาจพบว่ า หลัก เกณฑ์ต่ า ง ๆ ในมาตรฐานการสอบบัญ ชี มี ป ระโยชน์ ใ น
สถานการณ์ดงั กล่าวผูส้ อบบัญชียงั คงมีหน้าที่ในความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
หรื อภาระหน้าที่ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งหลายด้วย
2.2 ความหมายของการสอบบัญชี
“การสอบบัญชี คือกระบวนการของการรวบรวมและการประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ
เพื่อระบุและรายงานเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องต้องกันของสารสนเทศนั้นกับหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้และการสื่ อสารผลลัพธ์ต่อผูใ้ ช้ที่สนใจการสอบบัญชี
อีกคานิ ยามของการสอบบัญชี คือ การตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการลงบัญชี ดั้งนั้นผูส้ อบบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานตามที่มาตรฐานกาหนด ซึ่งจะมีกระบวนการ
สอบบัญชี ต้ งั แต่ การรวบรวมหลักฐาน การใช้สารสนเทศ หลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมิ น บุคคลที่มีความรู ้
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ความสามารถซึ่งมีความเป็ นอิสระต่อกัน และการออกรายงาน ผูส้ อบบัญชีน้ นั จะใช้กระบวนการเหล่านี้
ในการวินิจฉัย
โดยการสอบบัญชีควรปฏิบตั ิ โดยบุคคลที่มีความรู ้และความเป็ นอิสระ การสอบบัญชีเกี่ยวข้อง
กับเรื่ องต่อไปนี้
- การรวบรวมและการประเมินหลักฐาน (Accumulating and Evaluating Evidence) คือ ข้อมูล
หรื อข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ที่ผูส้ อบบัญชีได้รับในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้วิธีการตรวจสอบ การกระทบ
ยอด เพื่อพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งในด้านของตัวเลขและใช้ขอ้ มูลที่ได้ทาการประเมินเพื่อนาไปสู่ ข้อสรุ ปที่
สมบูรณ์
- สารสนเทศและหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ( Information and Established Criteria) คื อ
สารสนเทศในรู ปแบบที่สามารถพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งได้ และมีหลักเกณฑ์และมาตรฐานรับรองไว้ เช่น การ
ตรวจสอบงบการเงินจะใช้หลักเกณฑ์ที่เรี ยกว่า “หลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป” (Generally Accepted
Accounting Principles : GAAP) แต่ถา้ เป็ นการตรวจสอบภาษีอากรจะใช้หลักเกณฑ์ที่เรี ยกว่า “ประมวล
รัษฎากร”
- บุคคลซึ่งมีความรู ้ความสามารถและความเป็ นอิสระ (Competent , Independent Person) คือ ผู ้
ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (หรื อผูส้ อบบัญชี รับอนุญาติ) ควรจะต้องมีความรู ้ ความสามารถ และความ
ชานาญในวิชาชีพเป็ นพิเศษเช่นเดียวกับวิชาชีพอิสระอื่น ๆ และสิ่ งที่สาคัญคือความเป็ นอิสระจาก
ผลประโยชน์
- การรายงาน (Reporting) คือ การสื่ อสารผลลัพธ์ของการปฏิบตั ิงานให้กบั ผูท้ ี่จาเป็ นจะต้องใช้
รายงาน เช่น บุคคลภายในองค์กร อันได้แก่ ผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการ พนักงาน ผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ย
บุคคลภายนอกองค์กร อันได้แก่ ผูท้ ี่สนใจลงทุน เป็ นต้น
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2.3 วัตถุประสงค์ ของการสอบบัญชี
วัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี ตามมาตรฐาน รหัส 2000 เรื่ อง วัตถุประสงค์และหลักการ
พื้นฐานของการสอบบัญชี ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี ไว้ดงั นี้ เพื่อให้งบการเงิ นของ
กิจการที่ผสู ้ อบบัญชีได้ตรวจสอบบัญชีสามารถแสดงความคิดเห็นงบการเงินต่าง ๆ
มีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ
2.3.1 การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ (Compliance Test)
เป็ นวิธีการที่ผสู ้ อบบัญชี สามารถประเมินได้ว่าได้ให้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลต่อ ระบบ
การควบคุมภายในขององค์กร
วิธีการทดสอบการปฏิบัติตามระบบ
-การทดสอบรายการทางบัญชี เช่น การตรวจดูเอกสารหลัก ฐานต่าง ๆว่ามีการอนุมตั ิ
จริ ง เช่นลายเซ็นอนุมตั ิจากบุคคลที่มีอานาจ
-การปฏิบตั ิงานซ้ า เช่น การทาการทดสอบระบบการรับสิ นค้า
-การสอบถามหรื อการสังเกตการณ์ เช่น การสังเกตพนักงานที่กาลังปฏิบตั ิงาน
2.3.2 การทดสอบรายการทางบัญชีและยอดคงเหลืออันมีสาระสาคัญ (Substantive Test)
การตรวจสอบหลักฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการที่ปรากฏอยูใ่ นการงบเงิน ซึ่งจะกระทาการ
ตรวจสอบภายหลังการตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตสามารถแสดงความเห็นต่องบ
การเงินนั้นได้ตามข้อเท็จจริ งที่พบ ซึ่งเป้าหมายหลักมีดงั นี้
-ความมีอยู่จริงหรื อเกิดขึน้ (Existence & Occurrence)
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตนั้นจะทาการทดสอบรายการ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่ยอดคงเหลือ
ของบัญชี ณ สิ้ นงวดบัญชี ของรายการที่แสดงในงบการเงิ นไม่ว่าจะเป็ น สิ นทรัพย์ หนี้ สิน ส่ วนของ
เจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย รายการนั้นจะต้องมีอยูจ่ ริ งหรื อเกิดรายการขึ้นจริ ง

7

-ความถูกต้ องและความควบถ้ วน( Completeness )
ปกติรายการที่จะมีปัญหาแสดงยอดไว้สูงเกินจริ งคือรายการประเภทสิ นทรัพย์และรายได้ ส่ วน
รายการที่ต่าเกินจริ งคือรายการประเภท หนี้ และค่าใช้จ่าย สิ่ งที่ทาให้เกิดเหตุน้ ันได้อาจเกิ ดจากความ
ผิดพลาดเล็ก ๆ น้อยซึ่ งอาจจะมีการหลงลืมบันทึกบางรายการทาให้รายการนั้นขาดไปหรื อรายการนั้น
เกินจริ ง ส่ วนความครบถ้วนนั้น กิจการจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่ควรจะเปิ ดเผยในงบการเงิน ส่ วนนั้น
ผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตต้อ งท าคื อ การพิ สู จ น์ ว่ า รายการเหล่ า นั้ น ถู ก ต้อ งและควบถ้ว นในส่ ว นที่ มี
สาระสาคัญ
-กรรมสิ ทธิ์และภาระผูกพัน (Rights and Obligations)
รายการที่บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์กิจการ จะต้องเป็ นสิ นทรัพย์ที่กิจการมีกรรมสิ ทธิ์ ส่ วนรายการที่
เป็ นหนี้ สินจะต้องเป็ นสิ่ งที่กิจการจะต้องจ่ายชาระในภายหลัง ผูส้ อบบัญชี จะต้องหาหลักฐานในการ
พิสูจน์วา่ รายการดังกล่าวมีอยูจ่ ริ ง
-การตีราคาหรื อการวัดมูลค่ า (Measurement)
รายการที่ แ สดงในงบการเงิ น ต้อ งเป็ นไปตามหลัก การบัญ ชี รั บ รองทั่วไป เช่ น รายการที่
เกี่ ย วข้องกับ เงิ นตราต่า งประเทศจะต้องมี ก ารแปลงค่าจากเงิ นตราของประเทศให้เป็ นเงินตราของ
ประเทศไทยอาจเป็ นรายการค้าขายกับต่างประเทศ ซึ่ งจะต้องตามอัตราที่หลักการบัญชีได้ระบุไว้เป็ น
ต้น ผูส้ อบนั้นควรตรวจสอบว่ารายการนั้นต้องแสดงมูลค่าที่ถูกต้อง
-การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน (Presentation and Disclosure)
การแสดงรายการจะแสดงในงบการเงิ นแต่ก็จะมีเรื่ องอื่ นที่ ต้องแสดงนอกเหนื อจากในงบ
การเงิน ผูส้ อบควรคานึงถึงรายละเอียดที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบ หรื อการเป็ นเผยข้อมูลอื่น ๆที่
จะให้ผใู ้ ช้งบนั้นประกอบการตัดสิ นใจ เช่น บริ ษทั ถูกฟ้อง การนาสิ นทรัพย์ค้ าประกัน เป็ นต้น
2.4 หลักฐานในการสอบบัญชีและความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี
หลักฐานในการสอบบัญชี (Audit Evidence) มีความหมายคือ ข้อมูลต่าง ๆหรื อข้อเท็จจริ ง ที่
ผูส้ อบบัญชีน้ นั ได้มาจากวิธีการรวบรวมขึ้นเพียงพอต่อการหรื อได้รับมาจากแหล่งต่าง ๆ
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ความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี หมายถึง การที่หลักฐานการสอบบัญชีน้ นั มีคุณภาพ
และความเชื่อถือได้ของหลักฐานการสอบบัญชี ซึ่งเป็ นการรับรองหลักฐานโดยการรับรองโดยผูบ้ ริ หาร
หรื อ บุคคลที่มีอานาจและต้องมีส่วนเกี่ยวข้องโดยกับกิจการกิจการโดยต้องมีความเหมาะสมของ
หลักฐานการสอบบัญชี อาจพิจารณาได้จากลักษณะการสอบบัญชีดงั ต่อไปนี้
2.4.1 ความเกีย่ วพันกันของหลักฐานการสอบบัญชี เป็ นหลักฐานการสอบบัญชีบญั ชีที่ผบู ้ ริ หาร
ได้ให้การรับรองไว้ เช่น ผูบ้ ริ หารได้ให้การรับรองไว้เกี่ยวกับงบการเงินในเรื่ องความมีอยูจ่ ริ งของสิ นค้า
คงเหลือวิธีการตรวจสอบที่มีความเกี่ยวพันและสนับสนุนสิ่ งที่ผบู ้ ริ หารได้ให้การรับรอง ดังกล่าว ได้แก่
การสังเกตการณ์การตรวจนับสิ นค้าเหลือเพื่อพิสูจน์ความมีตวั ตนอยู่จริ งของสิ นค้าคงเหลือ ดังนั้นการมี
การรับรองไว้ตอ้ งมีวิธีการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี เข้ามาสนับสนุนและเป็ นจริ งตามที่รับรองไว้
2.4.2 แหล่ งที่มาของหลักฐานการสอบบัญชี ความเชื่อถือได้ของหลักฐานการสอบบัญชี ข้ ึนอยู่
กับ แหล่ง ที่ ม าของหลัก ฐานการสอบบัญชี น้ ันมาจากที่ ใ ด เช่ น หลัก ฐานมาจากภายในกิ จการ หรื อ
หลัก ฐานที่ ไ ด้จ ากการปฏิ บ ัติ ง านโดยอิ ส ระของผู ้ส อบบัญ ชี หลัก ฐานที่ ม าจากการสอบถามจาก
บุคคลภายนอกของกิจการ
2.4.3 หลักฐานการสอบบัญชีจะมีความน่ าเชื่ อถื อมากขึ้น หลักฐานการสอบบัญชี จะมีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อผูส้ อบบัญชีตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นหรื อเลือกรายการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน หรื อใกล้วนั ที่งบแสดงฐานะการเงินมากที่สุด เพื่อให้ขอ้ มูลที่ได้มีความเป็ นจริ งมากที่สุด เช่น
การตรวจนับสิ นค้าคงเหลือ ควรมีการตรวจสอบก่อนวันสิ้ นงวด เพื่อความน่าเชื่อถือว่าก่อนวันสิ้ นรอบ
บัญชีมีสินค้าคงเหลือเท่ากับวันตรวจนับ
2.4.4 ในทางตรงข้ ามกับการตรวจสอบรายการในงบกาไรขาดทุน หลักฐานการสอบบัญชีจะมี
ความน่ าเชื่ อถือมากขึ้นเมื่อผูส้ อบบัญชี เลือกตัวอย่างรายการที่เกิดขึ้นตลอดทั้งงวดบัญชี เช่น การเลือก
ทดสอบรายการขายที่ เกิ ดขึ้ นตลอดปี จากสมุดรายวันขาย ย่อมให้หลัก ฐานการสอบบัญชี ที่ มี ค วาม
น่ าเชื่ อถือมากกว่าการเลือกทดสอบรายการขายที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงครึ่ งปี เนื่ องจากเป็ นการตรวจสอบ
แบบการดูรายการที่เกิดขึ้นว่ามีการเกิดขึ้นคล้ายกันไหม เป็ นต้น
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2.4.5 ผู้สอบบัญชีอาจมีความเชื่ อมั่นมากยิ่งขึน้ เมื่อหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้มาจากแหล่งต่าง
ๆ หรื อจากการใช้วิธีการตรวจสอบต่าง ๆ มีการให้ขอ้ มูลที่สอดคล้องกันหลักฐานการสอบบัญชีดงั กล่าว
ย่อมให้ความเชื่ อมัน่ มากกว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้จากแหล่งเดียวกันหรื อวิธีการตรวจสอบเดียว
ในกรณีที่หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจากแหล่งหนึ่งไม่สอดคล้องกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
จากอีกแหล่งหนึ่ง ผูส้ อบบัญชีควรใช้วิธีการตรวจสอบอื่นที่เพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อหาหลักฐานสนับสนุ นว่า
หลักฐานการสอบบัญชีใดเป็ นหลักฐานที่ผสู ้ อบบัญชีเชื่อถือได้ และตรงต่อความเป็ นจริ ง
2.4.6 ผู้สอบบัญชีควรคานึงถึงค่ าใช้ จ่ายในการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี ผูส้ อบบัญชีควร
เลือกใช้วิธีการรวบรวม หลักฐานการสอบบัญชี ที่ ป ระหยัดและได้ผลคุ้มค่ามากที่สุด อย่างไรก็ตาม
ผูส้ อบบัญชีจะยกเลิกวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่จาเป็ นในการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีไม่ได้ ถึงแม้
จะมีความยากลาบากหรื อ เสี ยค่าใช้จ่ายสูง
2.4.7 การตัดสินใจเกีย่ วกับหลักฐานการสอบบัญชี ผูส้ อบบัญชีตอ้ งได้หลักฐานการสอบบัญชีที่
เพียงพอและเหมาะสมจากการ ตรวจสอบผูส้ อบบัญชีจะตัดสิ นใจเกี่ยวกับการรวบรวมหลักฐานการสอบ
บัญชีในเรื่ องต่อไปนี้
1. วิธีการตรวจสอบ วิธีการรวบรวมหลักฐาน การสอบบัญชีประเภทต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนสิ่ งที่
ผูบ้ ริ หารให้การรับรองไว้เกี่ยวกับ งบการเงินให้ลกั ษณะต่าง ๆกัน เช่น การตรวจนับสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตน
ทาให้ได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับ ความมีอยู่จริ ง (แต่ไม่ได้ให้หลักฐานที่แสดงถึง
ความเป็ นเจ้าของหรื อหลักฐานที่แสดงมูลค่าของ สิ นทรั พย์น้ นั ผูส้ อบบัญชี อาจได้หลักฐานการสอบ
บัญชีโดยใช้วิธีหนึ่ งหรื อหลายวิธี เช่น การตรวจการสอบถาม การขอคายืนยัน การสังเกตการณ์ การ
คานวณและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ เป็ นต้น
2. ขนาดของตัวอย่าง ผูส้ อบบัญชีตอ้ งคานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อกาหนดขนาดของตัวอย่าง
3.รายการที่เลือก เช่น ตัดสิ นใจเลือกรายการขึ้นมาตรวจสอบทั้งสิ้ น 50 รายการ ผูส้ อบบัญชีอาจ
ใช้เกณฑ์การเลือกตัวอย่างแบบเป็ นระบบ เช่น เลือกทุกรายการของ 3 เดือนสุ ดท้ายคือเดือนตุลาคม
พฤศจิกายน และธันวาคม จากรายละเอีย ดของยอดลูกหนี้ การค้าทั้งหมด หรื อเลือกรายการที่มีจานวน
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เงินเกินกว่า 100,000 บาท หรื อเลือกรายการที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดความเสี่ ยง เช่น รายการที่คา้ งชาระเป็ น
เวลานาน หรื อรายการที่มียอดคงเหลือทางด้านเครดิต เป็ นต้น
4.ช่ ว งเวลาที่ต รวจสอบ โดยปกติ ก ารตรวจสอบงบการเงิ นจะครอบคลุ ม รายการที่ เกิ ดขึ้ น
สาหรับงวดเวลาที่ตรวจสอบ เช่น หนึ่งปี หรื อหกเดือน หรื อการตรวจสอบครั้งล่าสุ ด ผูส้ อบบัญชีอาจใช้
วิธีการตรวจสอบครอบคลุมรายการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา ต่าง ๆ กัน เช่น ผูส้ อบบัญชีอาจเข้าตรวจสอบ
ก่อนสิ้ นงวดหรื อตรวจสอบระหว่างปี โดย ครอบคลุมรายการที่เกิดขึ้นในช่วงมกราคมถึงเดือนสิ งหาคม
ร่ วมกับการตรวจสอบ ณ วันสิ้ นงวด เช่น การตรวจสิ นค้าคงเหลือ ณ วันปิ ดบัญชีจะทาสามารถเชื่ อถือ
ปริ มาณ ของสิ นค้าที่มีอยู่ ณ วันสิ้ นงวดมากกว่าวิธีการตรวจสอบอื่นในเวลาอื่น
5.ประสิ ทธิภาพการควบคุมภายใน
6.วิธีการที่ใช้ และเวลาในการได้หลักฐาน
หลักฐานที่ได้รับมาโดยตรง ในเวลาที่เหมาะสมจะเชื่อถือได้มากกว่า เช่น การตรวจนับ สิ นค้า
คงเหลือ ณ วันปิ ดบัญชี จะทาให้สามารถเชื่ อถือปริ มาณของสิ นค้าที่มีอยู่ ณ วันสิ้ นปี มากกว่าใช้วิธีการ
ตรวจสอบอื่นหรื อในเวลาอื่น วิธีการทัว่ ไปที่ จะให้ได้มาซึ่ งหลักฐานนั้นผูส้ อบบัญชี สามารถปฏิ บ ัติ
ดังต่อไปนี้
-การสอบถาม (Inquiry) การสอบถามข้อมูลถือเป็ นวิธีการอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็ นวิธีที่ช่วยให้ผูส้ อบ
บัญชี ได้มาซึ่ งหลัก ฐานที่ไ ด้ม าโดยง่ายที่สุ ด เช่น การสอบถามผูบ้ ริ หาร หัวหน้าฝ่ ายหรื อแม้ก ระทั่ง
พนักงานทัว่ ไปขององค์กร เป็ นต้น
-การตรวจสอบเอกสาร (Inspection) คือการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆซึ่งเป็ นวิธีการที่สร้างความ
น่าเชื่อถือได้ระดับหนึ่ งซึ่ งสู งกว่าวิธีการสอบถาม เพราะในรู ปของหลักฐานในลักษณะนี้ มีขอ้ มูลที่เป็ น
แผ่นเอกสาร แต่ความเสี่ ยงคือการที่เอกสารใช้กบั กิจการเองคือเอกสารที่ผ่านกระบวนการทาภายใน
องค์กรเท่านั้น
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-การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ(Analytical Procedure) คือการนาข้อมูลในส่ วนที่ได้มาจากองค์ก ร
หรื อกิจการที่จะนามาทาการตรวจสอบไปเปรี ยบเทียบกับข้อมูลอื่น ๆก่อนการตรวจสอบ เช่นการนางบ
การเงินของปี ปัจจุบนั เทียบงบการเงินปี ก่อน
การสังเกตการณ์ (Observation) คือการสังเกตหาหลักฐานที่ผูส้ อบสามารถเห็นได้ดว้ ยตาของ
ตนเอง เห็นการทางานจริ งขององค์กร
-การคานวน (Calculation test) คือ การตรวจสอบกคานวณเพื่อย้ าความถูกต้องในการคานวณ
เช่น การทดสอบการคานวณค่าเสื่ อมราคา-อาคาร
-การขอคายืนยัน (Confirmation) คือการหาหลักฐานอีกหนึ่งวิธีที่เป็ นประโยชน์อย่างมาก เช่น
การส่งแบบคายืนยันยอดจากสถาบันการเงิน
7.ประสบการณ์จากการตรวจสอบครั้งก่อน
ข้อมูลของการตรวจสอบครั้ งก่ อนที่ เคยทาในอดีตหรื อการได้รับข้อมูล เหล่านั้นจะช่ วยให้
ผูส้ อบบัญชีสามารถลดปริ มาณงานตรวจสอบและจะพบความแตกต่างระหว่างอดีตกับปั จจุบนั รวมถึง
การพบเห็นเรื่ องใหม่ที่เกิดขึ้นในกิจการและมีส่วนช่วยให้มีความน่าเชื่อถือมากกว่าการที่ไม่เคยมีขอ้ มูล
จากอดีต
8.หลักฐานที่เป็ นความจริงหรื อความเห็น
เป็ นหลัก ฐานที่ ส ามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ว่า มี อ ยู่ จ ริ ง และสมบู ร ณ์ ค รบถ้ว นจะมี ข้อ ได้เ ปรี ย บ คื อ
หลักฐานชิ้นนั้นจะนาความน่าเชื่อถือมาสู่ งานการตรวจสอบมากกว่าการที่ได้หลักฐานจากการขอความ
คิดเห็นเนื่องจากหลักฐานลักษณะนี้ไม่สามารถได้วา่ มีอยูจ่ ริ ง

12

9.ความเสี่ยงอื่น ๆที่อาจทาให้ ข้อมูลผิดพลาด
ผูส้ อบบัญชี ต้อ งท าการประเมิ นก่ อ นการรั บ งานทุ ก ครั้ งว่ า มี ค วามเสี่ ย งมากน้ อ ย
เพี ย งใด ส าหรั บ กิ จการที่ จะท ากรปฏิ บ ัติง านสอบบัญชี ก่ อนการเริ่ ม ปฏิ บ ัติง านสอบบัญชี ถ้า มี ก าร
ประเมินแล้วว่ามีความเสี่ ยงสูงอาจส่งผลกระทบในเรื่ องของการที่หลักฐานมีความน่าเชื่อถือในระดับต่า
2.5 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่แสดงความเห็นต่องบการเงินเท่านั้น ไม่ได้รับประกันความถูกต้องของงบ
การเงินต่าง ๆที่ปฏิบตั ิการตรวจสอบไปแล้ว หากผูส้ อบตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีแล้ว ซึ่ง
ถ้ามีขอ้ บกพร่ องอันพึงประสงค์ปรากฏขึ้น ผูส้ อบไม่ตอ้ งรับผิดชอบ รวมถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ค้นหาการทุจริ ต แต่ผูส้ อบบัญชี อาจต้องขยายเวลาการตรวจสอบหรื อหาหลัก ฐานเพิ่มขึ้ นเพื่ อความ
เพียงพอ ต่อการแสดงความเห็น ซึ่ งเป็ นไปตามที่มาตรฐานกาหนด และยังต้องเก็บรักษาความลับที่ได้
ตรวจสอบไปแล้ว
2.6 แนวการสอบบัญชี
แนวการสอบบัญชี หมายถึง กระดาษทาการของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงแสดงถึงลักษณะ ระยะเวลาและ
ขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ ยงสื บเนื่องและความ เสี่ ยงจากการ
ควบคุมเพื่อวางแผนและระบุวิธีการตรวจสอบในรายละเอียดก่อนที่จะปฏิบตั ิงาน ตรวจสอบรายการต่าง
ๆในงบการเงิน
ส่วนประกอบของแนวการสอบบัญชี
-วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
-ขอบเขตการตรวจสอบที่ระบุในแนวการสอบบัญชี
-เทคนิคการตรวจสอบที่ใช้เทคนิคการตรวจสอบหรื อวิธีการตรวจสอบที่ระบุในแนว
-เวลาที่ใช้ในการตรวจสอบรวมถึงประมาณเวลา
-ดัชนีกระดาษทาการที่อา้ งอิง
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2.7 ความเสี่ยงในการสอบบัญชี
ความเสี่ ยงในการสอบบัญชี หมายถึง ความเสี่ ยงที่ผูส้ อบบัญชีแสดง ความเห็นที่ไม่เหมาะสม
เมื่องบการเงินแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ เช่น ผูส้ อบ บัญชีแสดงความเห็นว่างบ
การเงินถูกต้องตามที่ควรทั้ง ๆที่งบการเงินที่ตรวจสอบมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดแย้งต่อข้อเท็จจริ งอย่าง
เป็ นสาระสาคัญ ความเสี่ ยงในการสอบสอบบัญชีประกอบด้วยความเสี่ ยงย่อย 3 ประเภท ดังนี้
-ความเสี่ ยงสื บเนื่อง คือ ความเสี่ ยงที่สืบเนื่องมาจากกิจการเป็ นผลในอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบนั
-ความเสี่ ย งจากการควบคุม คื อ ความเสี่ ย งที่ ร ะบบบัญ ชี ห รื อ ระบบการควบคุ มภายในไม่
สามารถป้องกัน หรื อตรวจพบ และแก้ไขได้
-ความเสี่ ยงจากการตรวจสอบ ความเสี่ ยงที่วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระ ซึ่ ง ผูส้ อบบัญชีใช้จะ
ไม่สามารถตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งที่มีอยู่
2.8 กระดาษทาการ (Working Paper)
หมายถึง เอกสารหรื อบันทึกวิธีการ การตรวจสอบที่ผสู ้ อบบัญชีใช้ ซึ่งหลักฐานการสอบบัญ ชีที่
ผูเ้ กี่ยวข้องผูส้ อบบัญชีจะนามาสรุ ปผลและเก็บรักษาไว้เพื่อเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิการสอบบัญชี
โดยอาจจะมีท้ งั กระดาษทาการที่ผสู ้ อบบัญชีจดั ทาขึ้นมาเอง หรื อ กระดาษทาการที่ผสู ้ อบบัญชีได้รับจาก
ลูกค้า ผูส้ อบบัญชีสามารถใช้สาเนาเอกสารต่าง ๆประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของกระดาษทาการของตนเอง
ได้ กระดาษทาการสามารถอยู่ในรู ปแบบของข้อมูลบนกระดาษ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ หรื ออื่น ๆก็ได้ตาม
ความเหมาะสม
ส่ วนประกอบในกระดาษทาการที่ดีอย่างน้อยควรมีขอ้ มูลต่อไปนี้
-

ชื่อกิจการลูกค้าที่ตรวจสอบ งวดบัญชีที่ตรวจสอบ
ชื่อเรื่ องที่จรวจสอบ รหัสกระดาษทาการ
การอ้างอิงวัตถุประสงค์และวิธีการตรวจสอบ
วิธีการเลือกตัวอย่าง
บันทึกข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการตรวจสอบ
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-

สรุ ปผลการตรวจสอบ
การอ้างอิงข้อมูลในกระดาษทาการ
ลายมือผูจ้ ดั ทา และวันที่จดั ทากระดาษทาการ
ลายมือผูส้ อบทาน และวันที่สอบทาน
เครื่ องหมายการตรวจสอบและคาอธิบาย (Tick Mark)

วัตถุประสงค์ การจัดทากระดาษทาการ
ช่วยในการวางแผนงานตรวจสอบและปฏิบตั ิงานตรวจสอบ วางแผนเรื่ องที่สาคัญที่ควรได้รับ
ความสนใจเป็ นพิเศษ รวมทั้งเป็ นสิ่ งช่วยในการระบุปัญหาที่ อาจจะเกิดขึ้น และทาให้การปฏิบตั ิ งาน
ตรวจสอบได้ทนั เวลา ข้อมูลจากกระดาษทาการของปี ก่อนช่วยให้ผสู ้ อบบัญชีสามารถพิจารณาถึงปั ญหา
ที่เคยเกิดขึ้นจากประสบการณ์การตรวจสอบจากงวดก่อน
2.9 การบัญชีแตกต่ างกับการสอบบัญชีอย่างไร
การบัญชี คือ กระบวนการดาเนิ นงานตั้งแต่การรวบรวมโดยวิธีการจดบันทึกรายการค้าต่าง ๆที่
เกิดภายในองค์กรอย่างเป็ นระบบ มีแบบแผนชัดเจนและจัดทางบการเงิ น ณ สิ้ นปี งบการเงิน โดยกร
บันทึกรายการนั้นสามารถทาการบันทึกได้ในวันต่อวัน ขึ้นอยู่กบั การควบคุมภายในองค์กร ดาเนิ นงาน
โดยนั ก บัญ ชี ซึ่ งมี ม าตรฐานทางบัญ ชี รั บ รองไว้ วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก เพื่ อ แสดงประสิ ท ธิ ภ าพ
ความสามารถในการทากาไรและฐานะการเงินขององค์กร
การสอบบัญชี คือ การตรวจสอบบัญชีและงบการเงินขององค์กร คือการตรวจสอบงบจากการที่
นักทาบัญชีได้ทามานั้นถูกต้องไหมโดยจะมีการตรวจสอบบัญชี เมื่อการจัดทาบัญชีจากนักบัญชี สิ้นสุ ด
ลง มีวิธีการในการตรวจสอบซึ่งเป็ นอิสระต่อองค์กร โดยมีจุดประสงค์หลักคือการแสดงความคิดเห็น
อัน เป็ นข้อ เท็จ จริ ง และมี ค วามเป็ นธรรมสู ง ที่ สุ ด เพื่ อ ค านึ ง ถึ ง ผูใ้ ช้ง บการเงิ น ทั้ง บุ ค คลภายในและ
บุคคลภายนอกองค์กร โดยมีมาตรฐานการสอบบัญชีรั บรองไว้ การตรวจสอบที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
คือการตรวจสอบเป็ นระยะ ๆ
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การบัญชีเป็ นเพียงแค่ศิลปะของระเบียนการบันทึกธุ รกรรมที่เกิดขึ้นทางการเงินภายในองค์กร
และจัดทางบการเงินของบริ ษทั แต่การตรวจสอบบัญชี เป็ นที่ตอ้ งใช้ความละเอียดรอบครอบในการ
วิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินอิสระของข้อมูลทางการเงินเพื่อแสดงมุมมองที่เป็ นข้อเท็จจริ งไม่มี
การปกปิ ดสิ่ งใด
การบัญชี และการสอบบัญชี ต่างมี มาตรฐานที่ รับรองไว้เช่น แต่มาตรฐานการบัญชี เพี ย งแค่
ควบคุ ม การบัญ ชี แต่ ก ารสอบบัญ ชี น้ ัน มาตรฐานการสอบมี ผ ลบัง คับ ใช้ถ าวรและต้อ งปฏิ บ ัติ ตาม
มาตรฐานที่มีการกาหนดไว้เท่านั้น
การบัญชีเป็ นงานที่มีความเรี ยบง่ายซึ่ งมีนักบัญชีในการดาเนิ นงาน แต่งานการสอบบัญชีเป็ น
งานที่ มี ค วามซับ ซ้อ นค่ อ นข้า งสู ง จึ ง ต้อ งมี ผู ้ต รวจสอบบัญ ชี ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญมาปฏิ บัติ ง านการ
ตรวจสอบ
วัตถุประสงค์ของการบัญชีคือการเปิ ดเผยข้อมูลและความสามารถของกิจการ ในรู ปแบบของ
การก าไรและการดาเนิ นงานของกิ จการในรอบบัญชี ในขณะที่ ก ารสอบบัญชี น้ ันคื อการแสดงการ
ตรวจสอบบัญชีที่มีความถูกต้องสาหรับงบการเงิน
การบัญชีเป็ นกิจกรรมต่อเนื่อง ไม่เหมือนกับการตรวจสอบบัญชีซ่ ึงเป็ นกิจกรรมประจางวด
2.10 ความถูกต้ องที่ควรในสาระสาคัญและขอบเขตการตรวจสอบถูกจากัด
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ หมายถึง การปฏิบตั ิงานตรวจสอบบัญชีเพื่อให้สามารถแสดง
ความเห็ นต่ องบการเงิ น ได้โ ดยผูส้ อบบัญชี โดยการแสดงความคิ ด เห็ นนั้นผูส้ อบบัญชี ต้องท าการ
ทดสอบรายการแล้ววินิจฉัยผลการทดสอบในเรื่ องความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ขอบเขตการตรวจสอบถูกจากัด เช่น การขอยืนยันยอดลูกหนี้ และการสังเกตการณ์ ตรวจนับ
สิ นค้า หากกิจการไม่อนุญาตให้ผูส้ อบบัญชีส่ งหนังสื อยืนยันยอดซึ่ งลูกหนี้ เป็ นจานวนเงินมาก หรื อ
ลูกหนี้ ปฏิเสธหนี้ และกิจการยังหาสาเหตุไม่พบหรื อไม่สนใจ (เพิกเฉย) หรื อ การสังเกตการณ์ตรวจนับ
สิ นค้า กิจการไม่อนุญาตให้ผสู ้ อบชีเข้าร่ วมสังเกตการณ์ตรวจนับสิ นค้า
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3.11 งบการเงิน (Financial Statement)
งบการเงิน คือ การบันทึกกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบริ ษทั คือรายงานทางการเงิ นและบัญชี
ตามแบบแผนเพื่อแสดงสภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆของกิจการหรื อบริ ษทั นั้น ๆในแต่ละรอบบัญชี ประกอบ
ไปด้วยงบย่อย อีกหลายประเภท เช่น งบกาไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสดและอื่น ๆ
จุดประสงค์ ของงบการเงิน
จุดประสงค์หลักคือการให้ผใู ้ ช้งบการเงินได้ทราบถึง คุณภาพการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารใน
ร่ องของความมีประสิ ทธิ ภาพ ให้ทราบถึงกระบวนการดาเนิ นงานของกิจการ และฐานะการเงิ นของ
กิจการ เพื่อให้ใช้ในการศึกษาข้อมูลการเงินของอดีตนามาเปรี ยบเทียบข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั และทาการ
วิเคราะห์หาความเป็ นไปได้ของข้อมูลในอนาคต
ผูใ้ ช้ง บการเงิ น คื อ บุ ค คลทั้ง ภายในและภายนอกองค์ บุ ค คลภายใน คื อ กลุ่ ม ของผูบ้ ริ หาร
พนักงานและคณะกรรมการ รวมถึงผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยกับองค์กร บุคคลภายนอก คือ กลุ่มของผูท้ ี่จะมา
ลงทุน เจ้าหนี้
ส่ วนประกอบของงบการเงิน
1.งบแสดงฐานะการเงิน ในอดีตมีชื่อเรี ยกว่า งบดุล ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อใหม่ โดยชื่อใหม่มี
การให้ความหมายที่กว้างกว่าคาในอดีต งบแสดงฐานะการเงิน คือ งบการเงินที่แสดงส่ วนของ ฐานะ
การเงิ น ของกิ จ การหรื อ บริ ษ ัท ณ รอบบัญ ชี ง บการเงิ น โดยบ่ ง บอกถึ งความเกี่ ย วข้อ งในด้านของ
สิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของเท่านั้น
งบแสดงฐานะทางการเงิน หรื อ งบดุล คืองบที่จะแสดงข้อมูลฐานะทางการเงินของกิจการ ณ
วันใดวันหนึ่ ง ของรอบบัญชี โดยจะแสดง สิ นทรั พ ย์ หนี้ สิ น และส่ วนของเจ้า ของ สามารถอธิ บาย
ความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ของงบแสดงฐานะทางการเงิน
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สมการบัญชี
สิ นทรัพย์ = หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของ+(รายได้-ค่าใช้จ่าย)
สิ นทรัพย์ + ค่าใช้จ่าย = หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของ+รายได้
ส่ วนประกอบของงบแสดงฐานะการเงิน
ในการจัดงบแสดงฐานะการเงิน นั้นพื้นฐานคือการแยกหมวดทางบัญชี อนั ได้แก่ สิ นทรั พย์
หนี้สิน ส่ วนของเจ้า(ส่วนของทุน)
-สิ นทรัพย์ คือ สิ่ งที่มีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตน อันมีมูลค่า ซึ่ งบุคคลหรื อกิจการเป็ นเจ้าของหรื อมี
สิ ทธิการครอบครอง โดยถูกต้องตามกฎหมาย
-สิ นทรัพย์มีตวั ตน หมายถึงสิ นทรัพย์ที่จบั ต้องได้เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร วัสดุ
สานักงาน ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
-สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน เป็ นสิ นทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่มีสิทธิ์ในตัวทรัพย์ ทั้ง
สังหาริ มทรัพย์และ อสังหาริ มทรัพย์ เช่น ลิขสิ ทธิ์ โปรแกรม สัญญาเช่าทรัพย์ ค่าสัมปทาน ค่า
ความนิยม
-สิ นทรัพย์หมุนเวียน คือ สิ นทรัพย์ที่แปลงเป็ นเงินสดได้ทนั ที มีสภาพคล่อง
สู ง เป็ นสิ นทรัพย์ที่จะต้องใช้หรื อถือครองน้อยกว่า 1 ปี เช่น ตัว๋ เงินรับ เงินสด เงินฝาก
ธนาคาร ลูกหนี้ สิ นค้าคงเหลือ เป็ นต้น
-สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือสิ นทรัพย์ถาวร ไม่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินได้เร็ ว มี
สภาพคล่องต่ากว่าหมุนเวียน ถือครองหรื อใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ปี เช่น ที่ดินอาคาร
และอุปกรณ์ เงินลงทุนระยะยาว เป็ นต้น
-หนี้สิน หมายถึง จานวนเงินที่เป็ นหนี้ บุคคลอื่ นหรื อพันธะผูกพันอันเกิ ดจากรายการค้า การ
กูย้ มื หรื อจากการอื่น แบ่งเป็ น 2 ประเภท
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-หนี้ สินหมุนเวียน คือ หนี้ สินที่ สามารถจ่ ายคื นได้ในระยะสั้น เป็ นภาระผูกพัน
ของกิจการที่กิจการต้องชาระ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เช่น เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้
ธนาคารระยะสั้น ตัว๋ เงินจ่าย เป็ นต้น
-หนี้สินไม่หมุนเวียน คือหนี้สินที่เป็ นระยะยาว จ่ายคืนได้ในเวลานานกว่า 1 ปี หรื อเกิน
กว่ารอบระยะเวลาดาเนินงานตามปกติของกิจการ เช่น เงินกูร้ ะยะยาว เงินจานอง หุน้ กู้ เป็ นต้น
-ส่ วนของเจ้ าของหรื อส่ วนของทุน หมายถึง ส่ วนได้เสี ยที่คงเหลือภายในกิจการที่หักจากหนี้
สิ้ นออกทั้ง สิ้ น แล้ว โดยกรรมสิ ท ธิ์ ที่ เ จ้า ของกิ จการมี ใ นสิ น ทรั พ ย์น้ ัน เรี ย กว่า สิ นทรั พ ย์สุ ท ธิ หรื อ
สิ นทรัพย์ที่เป็ นส่วนของเจ้าของประกอบด้วยเงินลงทุน เงินถอนทุนและผลกาไรขาดทุน
2.งบกาไรขาดทุน หรื องบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เป็ นงบการเงินที่แสดงถึงผลการทากาไรหรื อ
ผลความเสี ยหายในรู ปของผลขาดทุนในกิจการหรื อบริ ษทั ณ รอบบัญชีน้ นั ซึ่งจะแสดงด้านของ รายได้
และค่าใช้จ่าย
สมการบัญชี
รายได้-ค่าใช้จ่าย = กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
3.งบกระแสเงินสด คือ งบที่แสดงถึงที่มาของการรับและจ่ายเงินในกิจการ ซึ่งประกอบไปด้วย
3 ด้านคือ กิจกรรมด้านการดาเนินงาน กิจกรรมด้านการลงทุนและกิจกรรมด้านการจัดหาเงิน
4.งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้ าของ คืองบที่เป็ นส่วนของเจ้าของที่แสดงการเปลี่ยนแปลใน
รอบบัญชี
5.หมายเหตุประกอบงบการเงิน จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติ มที่ ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิ น และ
เกณฑ์มีการจัดทางบการเงินในหมายเหตุประกอบงบ

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและที่ต้ังของสถานประกอบการ
บริ ษทั วินออน ออดิท จำกัด ปัจจุบนั ตั้งอยูท่ ี่ 436 ถนนพระรำมที่ 2 ซอย 60 แยก 7 แขวงแสมดำ
เขตบำงขุนเทียน กรุ งเทพมหำนคร 10150
โทรศัพท์ 0-2415-4429
วันและเวลำทำกำร วันจันทร์ -วันศุกร์/ 08.00 น. -17.00 น.

ภาพ 3-1 หน้ำ บริ ษทั วินออน ออดิด จำกัด
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ภาพ 3-2 แผนที่ต้ งั ของบริ ษทั วินออน ออดิท จำกัด

3.2 ประวัติองค์กร
บริ ษทั วินออน ออดิท จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2550 โดย นำยบวรสิ ทธิ์ ศรศิลป์ ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญำต เลขทะเบียนที่ 6131 เป็ นบริ ษทั รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีทวั่ รำชอำณำจักร ทั้งบริ ษทั ห้ำง
ร้ำน ห้ำงหุน้ ส่วน ตลอดจนสมำคมและมูลนิธิจดทะเบียนตำมกฎหมำยประเทศไทย
3.3 ลักษณะการประกอบการ
บริ ษทั วินออน ออดิท จำกัด เป็ นบริ ษทั รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี รวมถึงกำรให้คำปรึ กษำ
ด้ำ นภำษี อำกร จดทะเบี ย นจัดตั้ง บริ ษ ทั ห้ำ งหุ ้นส่ วน ร้ ำ นค้ำ และรั บ จดทะเบี ย นเลิ ก กิ จกำร โดยให้
ควำมสำคัญกับกำรรักษำควำมลับของลูกค้ำเป็ นหลัก งำนที่ออกมำต้องมีคุณภำพสู งสุ ด ถูกต้องตำม
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มำตรฐำนวิชำชี พ ที่กำหนด และต้องบรรลุผลควำมประสงค์ของลูกค้ำ เคำรพสิ ทธิ ของผูเ้ ป็ นเจ้ำของ
ข้อมูล ไม่เปิ ดเผยขอมูลอันไม่สมควรโดยปรำศจำกอำนำจและหน้ำที่ที่เหมำะสม เว้นแต่เมื่อกฎหมำย
กำหนด อีกทั้งยังมีทีมงำนที่มีควำมเชียวชำญในด้ำนควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และมีมำตรฐำน
3.4 การให้ บริการหลัก
3.4.1 บริ กำรด้ำนกำรบัญชี
ระบบบัญชีที่มีประสิ ทธิ ภำพ ทันสมัย ถือเป็ นสิ่ งที่จำเป็ นสำหรับกำรตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หำรและ
ควำมสำเร็ จของกิจกำร เนื่องจำกวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกิจกำรในแต่ล่ะประเภทของธุรกิจมีควำม
แตกต่ ำ งกั น ส่ ง ผลให้ ก ำรสรรหำและกำรว่ ำ จ้ ำ งนั ก บั ญ ชี ที่ มี ท้ ัง ประสบกำรณ์ ควำมรู ้ รวมถึ ง
ควำมสำมำรถ และมีควำมเข้ำใจในโครงสร้ำง ลักษณะเฉพำะของธุรกิจมีค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงสูงไม่เหมำะ
กับงบประมำณที่มีอยู่อย่ำงจำกัดของธุ รกิจส่ วนใหญ่ ดังนั้นกำรตัดสิ นใจ ว่ำจ้ำง Outsource บุคลำกรที่มี
ควำมชำนำญจำกภำยนอกจึงเป็ นตัวเลือกที่สำคัญสำหรับธุรกิจจำนวนมำกในปัจจุบัน ด้วยประสบกำรณ์
กำรทำงำนด้ำนนี้ มำมำกกว่ำ 10 ปี และที มงำนที่ มีประสบกำรณ์ ควำมเชี่ ยวชำญในธุ รกิจเฉพำะด้ำน
หลำยหลำกประเภท จึงมีกำรให้บริ กำรด้ำนบัญชี ดังนี้
บริ กำรจัดทำบัญชี บริ กำรจัดทำบัญชีสำหรับธุ รกิจขนำดเล็ก ขนำดกลำงครบวงจรตั้งแต่กำรวำง
ผังบัญชี กำรบันทึกรำยวัน กำรผ่ำนรำยกำร คำนวณค่ำเสื่ อม กำรคำนวณภำษีและปิ ดภำษี จัดทำงบ
กำรเงินประจำงวดและส่ งมอบผูส้ อบอิสระเพื่อดำเนิ นกำรตรวจสอบก่อน นำส่ งแก่กรมสรรพำกรและ
กระทรวงพำณิชย์
บริ กำรตรวจสอบบัญชี บริ กำรตรวจสอบบัญชีสำหรับธุ รกิจขนำดเล็กและขนำดกลำง โดยมี
ผูส้ อบบัญชี และทีมงำนตรวจสอบที่มีควำมเป็ นอิสระให้แก่ธุรกิจที่จดั ทำบัญชี และงบกำรเงินโดยฝ่ ำย
บัญชีภำยในองค์กร
บริ กำรที่ปรึ กษำวำงระบบบัญชี บริ กำรให้คำปรึ กษำเพื่อสร้ำงระบบบัญชี ที่มี ประสิ ทธิ ภำพ
ถูกต้องและทันต่อเหตุกำรณ์ เพื่อประโยชน์สำหรับกำรตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หำรตั้งแต่กำรวำงผังบัญชี กำร
วำงรู ปแบบเอกสำรกำรจัดเก็บเอกสำร แนวทำงกำรบันทึกบัญชี กำรประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์และระบบ
สำรสนเทศ กำรเชื่อมต่อข้อมูลทำงบัญชีและกำรวำงรู ปแบบรำยงำนทำงกำรเงิน
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3.4.2 บริ กำรด้ำนกำรปรึ กษำภำษีอำกร
งำนในด้ำ นภำษี อ ำกร ถื อเป็ นงำนที่ มี ควำมส ำคัญ ค่ อนข้ำ งสู ง และจ ำเป็ นส ำหรั บธุ ร กิ จ ทุ ก
ประเภท ดังนั้นในภำษีอำกรและเงินสมทบกองทุนตำมกฎหมำยที่ธุรกิจต้องมีส่วนรับผิดชอบมีอยู่มำก
อีกทั้งต้องมีกำรนำส่ งภำษีและเงินสมทบดังกล่ำวและต้องมีกำรจัดทำในทุกเดือน ซึ่ งต้องแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับภำษีอำกรอย่ำงถูกต้องและครบถ้วนเพื่อป้ องกันปั ญหำที่จะเกิดขึ้นในภำยหลัง ทำงบริ ษทั จึงมี
ควำมยินดีในกำรให้บริ กำรด้ำนภำษีอำกรและเงินสมทบกองทุนต่ำง ๆเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่
ลูกค้ำ ดังนี้
บริ กำรนำส่งภำษีเงินได้นิติบุคคล กิจกำรที่จดทะเบียนนิติบุคคลมีหน้ำที่เสี ยภำษีเงินได้ประจำปี
และกลำงปี (ภ.ง.ด. 50 และ ภ.ง.ด. 51) พร้ องนำส่ ง ภำษี เงิ นได้ภำย 150 วัน นับ จำกสิ้ นรอบบัญ ชี
(ประจำปี ) และภำยใน 2 เดือนนับจำกวันสุดท้ำยของรอบระยะเวลำ 6 เดือน (กลำงปี )
บริ กำรนำส่ งภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย (ภ.ง.ด. 1 , ภ.ง.ด. 3 , ภ.ง.ด. 53) กิจกำรทีอยู่ในบังคับต้อง
หัก ภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยยพึงประเมินตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎำกร และต้องนำส่งภำษี
หัก ณ ที่จ่ำย ประจำเดือนภำยในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
บริ กำรนำส่ งภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีธุรกิจเฉพำะ (ภ.พ. 30 , ภ.ธ. 40) กิจกำรที่ จดทะเบียนภำษี
มูลค่ำและธุ รกิจเฉพำะมีหน้ำที่ในกำรจัดทำ รำยงำนภำษีซ้ื อและภำษีขำย และนำส่ งภำยในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป
บริ กำรนำส่ งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน กิจกำรที่อยู่ในบังตับ
ต้องขขึ้นทะเบี ยนกองทุ นประกันสังคมและ กองทุนเงิ นทดแทนตำมพระรำชบัญ ญัติเงิ นทดแทน มี
หน้ำที่ในกำรกรอกแบบแสดงรำยกำรเพื่อนำส่ งเงิ นสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นรำยเดือน นำส่ ง
ภำยในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และนำส่งเงินสมทบกองทุนทดแทนเป็ นรำยปี
บริ กำรนำส่ งภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ กองมรดก ห้ำงหุ้นส่ วน และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
(ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91, ภ.ง.ด. 92, ภ.ง.ด. 93 และ ภ.ง.ด. 94) พร้อมนำส่งภำษีเงินได้ ภำยในเดือน มีนำคม
ของทุกปี (สำหรับภำษีเงินได้ประจำปี ) และภำยในเดือน กันยำยนของทุกปี (สำหรับภำษีเงินได้กลำงปี )
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บริ กำรที่ปรึ กษำกำรวำงแผนภำษี อำกร ถื อเป็ นสิ่ งเป็ นสำคัญอย่ำ งยิ่งส ำหรั บควำมเข้ำ ใจใน
หลักเกณฑ์กำรคำนวณภำษีอำกร รวมถึงสิ ทธิ์พิเศษทำงภำษีที่กิจกำรได้รับ ในปัจจุบนั กำรวำงแผนภำษี
อำกรที่ถูกต้องและเกมำะสมกับประเภทของธุ รกิจจะช่วยให้กิจกำรสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีอำกร
เนื่องมำจำกข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นโดยไม่มีควำมจำเป็ นของกิจกำร
3.4.3 บริ กำรงำนจดทะเบียน
วงจรกำรดำเนิ นงำนของกิจกำรของทุกประเภทธุ รกิจมีควำมเกี่ยวข้องกับงำนจดทะเบี ยนอยู่
เสมอ โดยเริ่ มตั้งแต่ กำรจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล กำรจดทะเบียนกำรค้ำ กำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
และภำษีธุรกิจเฉพำะ กำรขึ้นทะเบียนลูกจ้ำงหรื อนำยจ้ำง กำรจดทะเบียนเพิ่มลดทุนหรื อเปลี่ยนแปลงผู ้
ถื อหุ้น กำรแจ้ง เลิ ก นิ ติบุ ค คล และอื่ น ๆ โดยมี ที มงำนของบริ ษ ทั ที่ มี ควำมพร้ อมที่ จะให้บ ริ ก ำรจด
ทะเบียนที่ทนั ใจรวดเร็วเพื่ออำนวยควำมสะดวก ดังนี้
บริ กำรจดทะเบี ย นเครื่ องหมำยกำรค้ำ และสิ ท ธิ บัต ร อนุ สิ ท ธิ บัต ร บริ กำรจดทะเบี ย น
เครื่ องหมำยและกำรค้ำสิ ทธิ บตั ร รวมถึงบริ กำรอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบควำมเหมือนคล้ำยของ
เครื่ องหมำย ยืน่ คำขอโต้แย้งกำรจดทะเบียน
บริ กำรจดทะเบียนจัดตั้งนิ ติบุคคล บริ ษทั ให้บริ กำรจดทะเบียนจัดตั้งนิ ติคลทุกประเภท อำทิ
ห้ำงหุ้นส่ วนจำกัด ห้ำงหุ้นส่ วนสำมัญ บริ ษทั จำกัด กิจกำรร่ วมค้ำ นิ ติบุคคลอำคำรชุด เป็ นต้น รวมถึง
ให้บริ กำรอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง เช่น จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสื อรับรองนิ ติบุคคลเพิ่มทุนและลด
ทุน เป็ นต้น
บริ กำรจดทะเบี ย นภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม และภำษี ธุ ร กิ จ เฉพำะ บริ ษัท ให้ บ ริ กำร จดทะเบี ย น
ภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีธุรกิจเฉพำะสำหรับกิจกำรที่อยู่ในข้อบังคับต้องจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มและ
ภำษีธุรกิจเฉพำะ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎำกร เช่น กำรแจ้งยื่นแบบแสดงรำยกำร
ภำษีมูลค่ำเพิ่มรวมหรื อแยกเป็ น รำยสถำนประกอบกำร เป็ นต้น
บริ กำรขึ้นทะเบียนลูกจ้ำงและนำยจ้ำง บริ ษทั ให้บริ กำร ขึ้นทะเบียนลูกจ้ำงและนำยจ้ำงสำหรับ
ธุ ร กิ จ ที่ อ ยู่ ใ นข้ อ บั ง คั บ ต้ อ งขึ้ นทะเบี ย นกองทุ น ประกั น สั ง คมและกองทุ น เงิ น ทดแทนตำม
พระรำชบัญญัติ ประกันสังคมและพระรำชบัญญัติเงินทดแทน
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บริ กำรจดทะเบียนแจ้ง เลิก นิ ติบุคคล บริ ษทั ให้บริ กำรจดทะเบียนแจ้งเลิก นิ ติบุคคลแจ้งเลิ ก
ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีธุรกิจเฉพำะ
3.5 รู ปแบบและการบริหารงานขององค์ กร
แผนผังองค์กร
บริษัท วินออน ออดิท จากัด

ภาพ 3-3 แผนผังองค์กร
ผูอ้ ำนวยกำร
พนักงำนบัญชี
พนักงำนบัญชี
พนักงำนบัญชี

: นำยบวรสิ ทธิ์ ศรศิลปะ
: นำงสำวจิรภำ เพ็งเวลุน
: นำงสำวนริ ศรำ กิตติชยำรักษ์
: นำยติณณภพ บุญสนอง

3.6 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่งงำนที่นกั ศึกษำรับผิดชอบ
: ผูช้ ่วยผูต้ รวจสอบบัญชี (ฝึ กหัด)
ลักษณะงำนที่นกั ศึกษำรับผิดชอบ
- ปฏิบตั ิงำนกำรตรวจสอบในบริ ษทั ของลูกค้ำโดยทำตำมขั้นตอนและจัดทำกระดำษ
ทำกำรผูส้ อบบัญชี จัดทำงบกำรเงินต่ำง ๆ
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- ตรวจสอบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ มอบหมำยจำกผูส้ อบบัญ ชี โ ดยตรวจสอบยอดยกมำกับ
กระดำษทำกำรงบกำรเงินปี ก่อน
- ตรวจสอบ Draft Financial Statement และเปรี ย บเที ย บงบกำรเงิ นภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ
- จัดทำกระดำษทำกำรทดสอบกำรคำนวณต่ำง ๆเช่น ทดสอบกำรคำนวณ สิ นทรัพย์
เจ้ำหนี้เช่ำชื้อ
- วิเครำะห์เปรี ยบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบรำยกำรผิดปกติระหว่ำงงวด
บัญชีปัจจุบนั กับงวด
- ทดสอบกำรตรวจนับสิ นค้ำเพื่อให้แน่ใจว่ำบริ ษทั มีกำรตรวจนับและจดบันทึ ก อย่ำง
ถูกต้อง โดยมีกำรเลือกรำยกำรที่จะทดสอบจำกรำยละเอียดสิ นค้ำและเปรี ยบเทียบผลที่นบั ได้ กับผลที่
ได้จำกำรตรวจนับในเอกสำรกำรตรวจนับของบริ ษทั

3.7 ชื่ อและตาแหน่ งของพนักงานที่ปรึกษา
ชื่อพนักงำนบัญชี
ตำแหน่ง

: นำงสำวจิรภำ เพ็งเวลุน
: ผูช้ ่วยผูต้ รวจสอบบัญชี

3.8 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
เริ่ มปฏิบตั ิงำน

: วันที่ 14 พฤษภำคม 2562

สิ้ นสุ ดกำรปฏิบตั ิงำน

: วันที่ 30 สิ งหำคม 2562

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากการออกปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเป็ นเวลา 16 สัปดาห์ เริ่ มต้นตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.
2562 ถึง วันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 ณ บริ ษทั วินออน ออดิท จากัด การปฏิบตั ิงานคณะผูจ้ ดั ทาจะ
ได้รับงานต่าง ๆ ตามที่พนักงานที่ปรึ กษามอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบตั ิและมีการให้คาแนะนาและอธิบาย
กระบวนการวิธีการในการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบและมีข้นั ตอนการดาเนิ นงานที่ถูกต้องและสมบูรณ์
ได้มีการนากระบวนความรู ้จากการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานสหกิจศึกษา ทา
ให้คณะผูจ้ ดั ทาสามารถเข้าใจในพื้นฐานของงานการตรวจสอบบัญชีได้เป็ นอย่างดี การปฏิบตั ิงานสหกิจ
ศึกษาของคณะผูจ้ ดั ทาถือได้วา่ เป็ นประสบการณ์ที่มีคุณค่าเป็ นอย่างมากและเกิดประโยชน์ สามารนาไป
ประยุกต์ใช้ได้จริ ง คณะผูจ้ ดั ทาไปฝึ กปฏิบตั ิติงานในส่วนงานของ การตรวจสอบบัญชี (Auditing) เช่น
การตรวจสอบหมวดต่าง ๆ อาทิเช่น การตรวจสอบเงินสดและรายการเทียบเทียบกับเงินสด การ
ตรวจสอบเงินฝากธนาคาร การตรวจสอบลูกหนี้การค้า การตรวจสอบสิ นทรัพย์โดยวิธีการทดสอบการ
คานวณ การตรวจสอบเจ้าหนี้ต่าง ๆ การตรวจรายได้ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ เป็ นต้น ซึ่งการปฏิบตั ิงานครั้ง
นี้ทาให้คณะผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้ความเข้าใจและได้ประสบการณ์อย่างมากเกี่ยวกับการการดาเนิ นงาน
ในสายงานของการตรวจสอบบัญชี ซึ่งในการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาทาให้คณะผูจ้ ดั ทาเกิดความสนใจใน
รายละเอียดของการตรวจสอบหนี้สินและการตรวจสอบส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เป็ นอย่าง ซึ่งจะอธิบาย
รายละเอียดการตรวจสอบต่าง ๆ และกระบวนการขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอย่างละเอียด
4.1 งานที่ได้รับมอบหมาย
จากการปฏิบตั ิสหกิจศึกษามาเป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ งานที่คณะผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้
ปฏิบตั ิดาเนินงาน เช่น งานด้านการตรวจสอบบัญชีต่าง ๆ อาทิเช่น การตรวจสอบบัญชีหน่วยงานเอกชน
ที่ประกอบธุรกิจ ต่าง ๆไม่วา่ จะเป็ น ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ธุรกิจซื้อมาขายไป
ธุรกิจผลิตและจาหน่าย ธุรกิจทาฟาร์มปศุสัตว์ เป็ นต้น ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่เป็ นธรุ กิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อย ซึ่งในแต่ละกิจการมีขอ้ มูลทางการบัญชีที่มีความซับซ้อนต่างกัน และเหตุการณ์ทางการบัญชี
แตกต่างกันด้วย งานการตรวจสอบต่าง ๆ ที่คณะผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายนั้นมีรายละเอียดต่าง ๆ แล
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ขั้นตอนซึ่งอยูภ่ ายใต้ขอบเขตกระบวนการตรวจสอบที่ บริ ษทั ได้กาหนดไว้แล้ว คือ การยึดหลักการ
ทางการตรวจสอบบัญชี คือ การตรวจสอบความถูกต้อง การตรวจสอบความสมบูรณ์ ความครบถ้วน
ความมีอยูจ่ ริ ง การวัดมูลค่า ที่มีความเกี่ยวข้องกับการ ดาเนินงานการตรวจสอบบัญชี โดยในช่วง
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานนั้น คณะผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบสิ นทรัพย์ หนี้สินและทุน พร้อม
ทางบการเงินต่าง ๆ ด้วยเหตุน้ ีจึงทาให้คณะผูจ้ ดั ทาจึงได้เลือกนาเรื่ องดังกล่าวมาจัดทาเป็ นรายงานสหกิจ
ศึกษาเล่มนี้ ซึ่งในรายงานสหกิจเล่มนี้ คณะผูจ้ ดั ทาได้นาวิธีการ หลักการตรวจสอบบัญชี และเทคนิคที่
ใช้ มาอธิบายไว้ดงั นี้
4.2 ขั้นการตรวจสอบหมวดบัญชีต่าง ๆ
การปฏิบตั ิงานการตรวจสอบมีข้นั ตอนการปฏิบตั ิงานตามแผนภูมิภาพดังต่อไปนี้

ของบทดลองลูกค้า

ตรวจสอบยอดในงบทดลอง

วางแผนการตรวจสอบ

แนวการตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารประกอบการ
ตรวจสอบ

ตรวจสอบเนือ้ หาสาระ

เสร็จสิน้ การตรวจสอบ

ดราฟงบการเงิน

ทาหมายเหตุประกอบงบ

ออกงบให้ลกู ค้า

ภาพ 4-1 แผนภูมิการตรวจสอบ
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การแบ่งหมวดบัญชีจะแบ่งออกเป็ น 5 หมวดหลัก ๆ คือ สิ นทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้า รายได้
และ ค่าใช้จ่าย
การตรวจสอบบัญชีในหมวดต่าง ๆคือการตรวจสอบตามวัตถุประสงค์ของผูส้ อบบัญชี เช่น
ความถูกต้อง ความครบถ้วน การแสดงมูลค่าและการเปิ ดเผยข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่างบการเงินต่าง ๆที่มี
ข้อมูลรายการที่กิจการบันทึกไว้น้ นั มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ผทู ้ ี่ใช้งบการเงิน ไม่วา่ จะเป็ นบุคคล
ภายในและบุคคลภายนอกสามารถเชื่อได้วา่ มีความถูกต้อง
หลักการตรวจสอบหมวดต่าง ๆจะมีความคล้ายคลึงกัน ขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบความครบถ้วนของรายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคาร การตรวจสอบความ
มีอยูจ่ ริ งของสิ นค้าคงเหลือหรื อเงินสด การตรวจสอบสิ ทธิและภาระผูกพันของเงินกูย้ ืม เป็ นต้น ดังนั้น
การตรวจสอบในแต่ละหมวดแต่ละรหัส จึงมีลกั ษณะคล้ายกัน เพียงแต่จะมีจุดประสงค์การตรวจสอบที่
ต่างกันออกไป การตรวจสอบที่ง่ายที่สุดคือการนางบทดลองเป็ นตัวตั้ง เพื่อใช้ในการควบคุมรหัสทาการ
แล้วทาการตรวจสอบตามรหัส การตรวจสอบต้องตรวจทุกรหัสทาการเพื่อวัตถุประสงค์ของความ
ครบถ้วน ก่อนการตรวจสอบทุกครั้งต้องมีการตรวจสอบเอกสารก่อน หรื อเรี ยกว่าการตรวจความ
สมบูรณ์ เป็ นการตรวจดูเอกสารไม่วา่ จะเป็ นรหัสเอกสารว่ามีการเรี ยงกันไหม และการบันทึกบัญชีใน
เอกสารถูกต้อง

ภาพ 4-2 งบทดลองลูกค้า ที่แสดงการตรวจสอบโดยการติ๊กมาร์คแล้ว
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4.3 การตรวจสอบหมวดสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน คือ สิ นทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เป็ นทรัพยากรที่กิจการครอบครองอยู่ เช่น
เงินสดและเงินฝากธนาคาร รวมถึงลูกหนี้การค้าและอื่น ๆ
4.3.1 การตรวจสอบเงินสดและเงินฝากธนาคาร
วิธีการตรวจสอบ
1.การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ ปี ปัจจุบนั กับปี ก่อน ถ้า
หากมียอดแตกต่างเป็ นจานวนมากความมีการสอบถามถึงความแตกต่างจากลูกค้า แต่การเปรี ยบนี้
จาเป็ นต้องมีการดูอีกรหัสควบคู่ไปด้วย (ACC) ด้วย เช่น เงินฝากธนาคารดูคู่กบั รายได้ ถ้ากิจการมี
รายได้มากเงินฝากก็อาจจะมากขึ้นต้องมีความสมเหตุสมผลกัน
2.การจัดทากระดาษทาการตรวจนับเงินสดคงเหลือ เพื่อตรวจสอบว่าเงินที่เหลืออยูม่ ีอยูจ่ ริ ง
ควรทาการตรวจนับก่อนวันสิ้ นงวด และต้องมีระบบควบคุมภายในที่ดี เช่น บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าถึงเงินสดได้ เป็ นต้น
3.จัดทาการส่งหนังสื อขอคายืนยันยอดเงินฝากธนาคาร

ภาพ 4-3 หนังสื อขอคายืนยันยอดเงินฝากธนาคาร
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วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบคือ ความมีอยูจ่ ริ งและความเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของกิจการ รวมถึง
การบันทึกรายการเงินสดรับและเงินสดจ่าย ดูความครบถ้วนของรายการ รวมถึงการแสดงยอด ณ วัน
สิ้ นรอบบัญชี
4.3.2 การตรวจสอบเงินสดย่ อย
เงินสดย่อย คือ เงินสดภายในกิจการที่สามารถนามาใช้จ่าย เล็ก ๆ น้อย ๆซึ่งมีการกาหนดวงเงิน
ขึ้นมาและมีผทู ้ ี่กากับดูแลเงินสดนั้นเรี ยกว่าผูร้ ักษาเงินสดย่อย เงินสดย่อยจะนามาใช้จ่าย เช่น จ่ายค่า
เดินทาง ค่าน้ ามัน
วิธีการตรวจสอบ
1.ดูรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสดย่อยในสมุดแยกประเภท อาจทาการเลือกรายการดู เอกสารถ้ามี
ยอดที่มีสาระสาคัญ
2.ณ สิ้ นรอบบัญชี เงินสดย่อยต้องทาการตรวจนับและมียอดคงเหลือเท่ากับงบทดลอง

ภาพ 4-4 สมุดแยกประเภท รหัส เงินสดย่อย
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ภาพ 4-5 เอกสารการตรวจนับ เงินสดย่อยคงเหลือ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบคือ ความมีอยูจ่ ริ งและความเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของกิจการ
4.3.3. การตรวจสอบลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนี้อื่น ๆ
ลูกหนี้ คือ การที่มีลูกค้ามาขอซื้อสิ นค้าหรื อขอรับบริ การจากกิจการแต่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระค่า
สิ นค้าและบริ การในการบันทึกบัญชีจะมีการบันทึก เดบิตว่า ลูกหนี้
วิธีการตรวจสอบ
1.จัดทาการส่ งคาขอยืนยันยอดลูกหนี้
2.ตรวจสอบลูกหนี้คงค้างกับใบแจ้งหนี้กรณี มีการจ่ายชาระ ถ้าไม่ทาวิธีที่ 1
3.ถ้าการทาให้ขอ้ 1 และ 2 ไม่สามารถจัดทาได้ ต้องทาการตรวจสอบภายหลังวันที่งบการเงิน
การส่ งคายืนยังยอด
เป็ นการส่งคายืน่ ยันยอดกับธนาคารหรื อบริ ษทั ที่กิจการเป็ นลูกหนี้หรื อเจ้าหนี้ในบริ ษทั นั้น การ
ส่ งคายืน่ ยันยอดนั้น มีลกั ษณะคล้ายๆกัน รู ปแบบฟอร์มการตอบกลับของธนาคารจะแตกต่างจากการส่ง
แบบลูกหนี้หรื อเจ้าหนี้ วัตถุประสงค์ของการส่งเพื่อใช้ในการตรวจสอบว่ามีการเป็ นภาระผูกพันธ์ซ่ ึงกัน
และกันจริ ง ลักษณะการส่ งการยืน่ ยังยอดนั้นมีหลายลักษณะ ไม่วา่ เป็ นการส่ งแบบระบุยอด การส่ งแบบ
ให้ระบุยอดเอง หรื อการส่งแบบไม่ตอ้ งการให้ตอบกลับ ซึ่งในแต่ละวิธีมีขอ้ ดีและข้อเสี ยต่างกัน แต่วิธีที่
จะทาให้มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดคือวิธีการส่งคายืน่ ยันยอดแบบระบุยอด
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ในส่วนประกอบที่สาคัญของรายละเอียดการส่งคายืน่ ยันยอดคือ
1.หัวกระดาษ ควรระบุให้ชดั เจนว่าเอกสารฉบับนี้คืออะไร
2.เลขที่ของเอกสาร และวันที่ส่ง ในส่ วนนี้ควรมีการจัดเรี ยงตามรหัส เช่น A/P 001-01 A/P บ่ง
บอกว่าเป็ นการส่ งถึงเจ้าหนี้ 001 อาจหมายถึงรหัสบริ ษทั ในกรณี ที่กิจการมีการทาการส่ งคายืน่ ยันยอด
หลายบริ ษทั -01 อาจหมายถึง เป็ นการส่ งในฉบับที่ 1 ของบริ ษทั นี้ การใส่ เลขที่เอกสารควรเรี ยงตามการ
ควบคุมภายในของกิจการเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
3.เรี ยน : ควรระบุถึงใครก็ตามที่ตอ้ งการส่ง เช่น เรี ยน คุณเอ , เรี ยน บริ ษทั เอบี จากัด
4.เนื้อหา ควรมีการระบุให้ชดั เจนว่าเอกสารฉบับนี้ทาเพื่ออะไร ทาไมต้องทา
5.ควรระบุเป้าหมายการส่งให้ชดั เจนและอาจระบุยอด เช่น สถานะเป็ นเจ้าหนี้ มียอด 5,000,000
บาท
6.ลายประทับตราของบริ ษทั ที่กิจการส่งไป ในกรณีที่มี เพื่อใช้เป็ นหลักฐานอีกอย่างหนึ่ง
7.การลงชื่อ ที่อยู่ ของผูส้ อบบัญชี ว่าอยูไ่ หน เบอร์โทรอะไร
8.มีช่องให้ทาการติ๊กเลือก เช่น ถูกต้อง หรื อ ไม่ถูกต้อง 9.สุ ดท้ายต้องมีการเซ็นชื่อรับรองเสมอ
โดยชื่อผูเ้ ซ็นจะเป็ นชื่อของบริ ษทั ที่กิจการทาการส่งคายืน่ ยันยอดไป
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ภาพ 4-6 รู ปแบบฟอร์มการส่ งการยืน่ ยังยอดแบบกรณีการระบุตวั ชัดเจน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบคือ ความมีอยูจ่ ริ งหรื อเกิดขึ้น เพื่อให้ทราบว่ามีรายการขายหรื อ
การให้บริ การที่เกิดขึ้นจริ ง กรรมสิ ทธิ์และภาระผูกพัน
การตรวจสอบภายหลัง ( Subsequent events )
เมื่อมีลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ เกิดขึ้นสิ่ งที่ตอ้ งเกิดขึ้นตามมาคือการชาระเงิน การตรวจสอบภายหลังก็
คือการตรวจสอบสอบการชาระเงินในภายหลัง เช่น ณ ปัจจุบนั เป็ นปี 2561 แต่กาลังตรวจงบของปี 2558
การตรวจสอบภายหลังต้องตรวจสอบตั้งแต่ 2559 ไปจนถึงปี 2561 เพื่อให้รู้วา่ มีการชาระเกิดขึ้นแล้ว
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ปี 2558

ปี 2559

ปี 2561

ปี ปัจจุบนั

ทางบปี นี ้

เหตุการณ์ภายหลังวันที่งบการเงิน

ภาพ 4-7 อธิบายการการตรวจสอบในภายหลัง
วิธีการตรวจสอบ
1.ขอรายละเอียดลูกหนี้หรื อเจ้าหนี้แบบสรุ ป จะมีการบอกลูกหนี้รายตัวไว้
2.เลือกรายการลูกหนี้หรื อเจ้าหนี้ รายตัว โดยจะมีหลักเกณ์คือ การเลือกมูลค่า ลูกหนี้หรื อเจ้าหนี้
ทั้งหมดให้มากกว่า % พื้นฐานที่ทางกิจการยอมรับได้ เช่นมาก 50 %
3.เมื่อเลือกลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ รายตัวแล้วต้องนาเอกสารการรับชาระตั้งแต่หลังจากปี ที่ทาการ
ตรวจสอบ เพื่อดูว่ามีการจ่ายชาระแล้วหรื อไม่ โดยในเอกสารการชาระจะบอกถึง เอกสารต่าง ๆ เช่น มี
การออกใบแจ้งหนี้ แล้ว หรื อมีการบอกเอกสารการรับเงิน การตรวจสอบคือเข้าไปดูว่ามีการชาระแล้ว
ในการตรวจสอบการดูเอกสารประกอบสามารถดูได้คือ Statement หรื อ เอกสารการจ่ายชาระ ไม่ว่าจะ
เป็ น การจ่ายด้วยเงินฝากธนาคาร หรื อจ่ายด้วยเช็ค ในส่ วนที่จาเป็ นดูคือ ชื่อบริ ษทั ที่จ่าย บริ ษทั ที่ได้รับ
ลายเซ็นชื่อ รวมถึงการบันทึกบัญชีดว้ ย
4.เมื่อมีการรับรู ้วา่ มีการจ่ายจริ งเกิดขึ้น ต้องทาการจดบันทึกไว้ดว้ ย เช่นมีการจ่ายด้วยเช็คต้องมี
การจดบันทึกเลขที่เช็ค และวันที่ผา่ นเช็ค
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การตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดต้องดูเอกสารการจ่ายชาระ ควบคู่กบั Statement เพราะ
บริ ษทั จะจ่ ายชาระผ่านทางธนาคารเสมอไม่ว่าจะเป็ นเช็ค หรื อ โอนเงิ น ดังนั้นใน Statement จะต้อง
นามากระทบกับจานวนเงินที่จ่ายออกไป
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบคือ ความมีอยูจ่ ริ งหรื อเกิดขึ้น กรรมสิ ทธิ์และภาระผูกพัน เพื่อดู
ว่ารายการที่มีอยูน่ ้ นั มีอยูจ่ ริ งไม่ใช่วา่ กิจการจัดทาขึ้นมาเอง
4.3.4. การตรวจสอบสินค้า
สิ นค้าเป็ นส่ วนสิ นทรัพย์ของกิจการที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อขายเท่านั้น ซึ่ งกิจการอาจะใช้ชื่อว่า
สิ นค้าสาเร็จรู ป หรื อสิ นค้าคงเหลือ
การตรวจสอบสินค้า
1.การที่เข้าไปตรวจนับสต๊อกสิ นค้า โดยจะต้องขอรายละเอียดสิ นค้าแบบแจกแจง ซึ่งจะมีขอ้ มูล
ต่าง ๆไม่ว่าจะเป็ นชนิดสิ นค้า จานวนสิ นค้า ราคา ปริ มาณ โดยผูส้ อบจะนารายละเอียดสิ นค้าแบบแจก
แจงมาทาการสุ่ มตรวจนับ โดยข้อมูลของายละเอียดจะต้องตรงกับสิ นค้าที่ทาการสุ่ ม โดยการนับสิ นค้า
ควรนับก่อนวันที่สิ้นงวด
2.เมื่อทาการตรวจนับแล้วในวันสิ้ นงวดจะต้องทาการ Agree Continuity โดยจะต้องขอ Stock
Movement และทาการชนยอดระหว่างวันตรวจนับกับ ณ วันสิ้ นงวดกับ Stock Movement ดูว่าสิ นค้ามี
การเพิ่มขึ้นหรื อลดลง ถ้าเพิ่มขึ้นจะต้องดูเอกสารการซื้ อเพิ่มสิ นค้าหรื อเอกสารการส่ งคืน แต่ถา้ สิ นค้า
ลดลงต้องดู เอกสารการขาย ดูใบแจ้งหนี้ที่ออกและการจ่ายชาระเงิน
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3.เมื่อทาการ Agree Continuity แล้วต้องทา Modify unit cost คือการทดสอบการคานวณ โดย
จะต้องขอ Stock แบบสรุ ป หลังจากนั้นทาการเลือกรายการแล้วดูรายการว่าตรงกับ Stock Movement
หรื อไม่ หลังจากนั้นต้องทดสอบการคานวณ เช่น ทดสอบการคานวณในตาราง FIFO ดูเฉพาะส่ วนซื้ อ
เพิ่มนาไปกระทบกับ Stock Movement

ภาพ 4-8 ลักษณะการกระทบยอดสิ นค้า ณ วันตรวจนับกับ ณ วันสิ้ นงวดตามรายงาน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบคือเพื่อให้ทราบมูลค่าและความมีอยูจ่ ริ ง
4.4 การตรวจสอบสิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
4.4.1 การตรวจสอบภาษีซื้อรอนาส่ ง
ภาษีซ้ื อและลูกหนี้ กรมสรรพากร ถือเป็ นสิ นทรัพย์ และ ภาษีขายและเจ้าหนี้ กรมสรรพกร ถือ
เป็ นหนี้สิ้นแต่การตรวจสอบมีลกั ษณะคล้ายๆกัน
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ภาษีขาย คือ ภาษีจากการที่ได้เรี ยกเก็บจากผูช้ าระซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ โดยกิจการจะต้องทาการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซ้ือ คือ ภาษีจากการถูกเรี ยกเก็บเมื่อกิจการทาการซื้อสิ นค้าหรื อรับบริ การ
จากผูป้ ระกอบการอื่น ๆที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
การโอนปิ ดภาษีซ้ื อและภาษีขายเป็ น เจ้าหนี้ กรมสรรพากร คือ การที่ภาษีขายมีมูลค่ามากกว่า
ภาษีซ้ือ จึงจาเป็ นต้องโอนปิ ดเป็ นเจ้าหนี้กรมสรรพกร และกิจการจะต้องชาระภาษีมูลค่าเพิ่ม
การโอนปิ ดภาษีซ้ื อและภาษีขายเป็ น ลูกหนี้ กรมสรรพากร คือ การที่ภาษีขายมีมูลค่าน้อยกว่า
ภาษี ซ้ื อ จึ ง จาเป็ นต้องโอนปิ ดเป็ น ลู ก หนี้ ก รมสรรพากร และกิ จการสามารถขอคื น ได้ แต่ กิ จ การ
ส่วนมากจะไม่ทาการขอคืนแต่จะขอทดยอดไว้
การโอนปิ ดภาษีจะต้องโอนปิ ดในทุก ๆเดือน และจะเกิดรหัสทาการใหม่คือ ลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้
กรมสรรพากรแทน เมื่อมีการโอนปิ ดยอดคงเหลือของภาษีซ้ื อและภาษีขาย จะเท่ากับ 0 เสมอ ณ สิ้ น
รอบบัญชี
วิธีการตรวจสอบ
1.ดูรายละเอียดสมุดแยกประเภทว่าในแต่ละเดือนว่าภาษีซ้ื อหรื อภาษีขายมียอดเท่าไหร่ แล้วมี
การโอนปิ ดเป็ นลูกหนี้หรื อเจ้าหนี้
2.ตรวจสอบยอดรวมภาษีขายในแต่ละเดือนยอดจะต้องตรงกับ (1)
3.ตรวจสอบยอดรวมภาษีซ้ือในแต่ละเดือนยอดจะต้องตรงกับ (2)
4.ตรวจสอบเจ้าหนี้กรมสรรพกรในแต่ละเดือนยอดจะต้องตรงกับ (3)
5.ตรวจสอบลูกหนี้กรมสรรพกรในแต่ละเดือนยอดจะต้องตรงกับ (4)
6.ในงบทดลองรหัสลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ กรมสรรพกรยอดคงเหลื อต้องแสดงยอด ณ เดือนสิ้ น
รอบบัญชีเท่านั้น ซึ่งต้องชนกับ (3)(4)
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบคือ ความถูกต้องและความควบถ้วน ความมีอยูจ่ ริ งหรื อเกิดขึ้น
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ภาพ 4-9 รู ปตัวอย่างแบบ ภ.พ.30
4.4.2 ภาษีเงินได้ ถูก หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีเงินได้ ถูก หัก ณ ที่จ่ายมีลกั ษณะคล้าย ภาษีเงิน หัก ณ ที่จ่าย แตกต่างกันคือ เป็ นภาษีที่
กิจการถูกหักเมื่อซื้อสิ นค้าหรื อรับบริ การจากลูกค้า ซึ่งกิจการสามารถขอคืนภาษีได้
การตรวจสอบ
1.ดูรายการในสมุดแยกประเภท รหัสของภาษีเงินได้ ถูก หัก ณ ที่จ่าย
2.ดูเอกสารใบถูกหักยอดรวมกันจะต้องเท่ากับยอดในงบทดลอง ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบใบถูก
หักทุกใบแล้วจึงทาการติ๊กมาร์คไว้
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ภาพ 4-10 สมุดแยกประเภทภาษีเงินได้ ถูก หัก ณ ที่จ่าย

ภาพ 4-11 หนังสื อรับรองการหัก ณ ที่จ่าย
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วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบคือ ความถูกต้องและความควบถ้วน ความมีอยูจ่ ริ งหรื อเกิดขึ้น
4.5 การตรวจสอบสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนคือทรัพยากรที่กิจการครอบครองอยู่ มีสภาพคล่องต่า เช่น ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน เป็ นต้น
4.5.1. การตรวจสอบที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอื่น ๆ
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ จัดเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือสิ นทรัพย์ที่ไม่ค่อยมีสภาพคล่อง มีเพื่อ
การใช้งาน โดยจะมีการตัดค่าเสื อมราคาไปเรื่ อย ๆจนกว่าจะหมดมูลค่าของสิ นทรัพย์ น้ นั ซึ่ งสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนจะประกอบไปด้วย ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอันได้แก่ สิ ทธิ์
บัตร โปรแกรมต่าง ๆ วัตถุประสงค์การตรวจสอบคือ กรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์น้ นั การแสดงมูลค่า ละ
การบันทึกค่าเสื่ อมราคาในแต่ละปี
วิธีการตรวจสอบ
1.การเปรี ยบเที ยบมูลค่า การเพิ่มขึ้นลงของสิ นทรั พย์ การเพิ่มขึ้น คือ การที่ กิจการมี การซื้ อ
สิ น ทรั พ ย์ การลดลง คื อ การที่ สิ น ทรั พ ย์มี ก ารตัด ค่ า เสื่ อ มจนเหลื อ ตามมู ล ค่ า ซาก หรื อ มี ก ารขาย
สิ นทรัพย์
2.การทดสอบการคานวณค่าเสื่ อมราคาและค่าเสื่ อมสะสมในแต่ละปี เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชี รวมถึงการรับรู ้การเพิ่มขึ้น ลดลงของสิ นทรัพย์ดว้ ย
การจัดทากระดาษทาการทดสอบการคานวณ
1.ต้องขอทะเบียนสิ นทรัพย์ ในทะเบียนสิ นทรัพย์จะมีการบอกรายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่ซ้ื อ
ไม่วา่ จะเป็ น ราคาที่ซ้ือ วันที่ซ้ือ รวมถึงราคาซากของสิ นทรัพย์
2.จัดทากระดาษทาการทดสอบการคานวณ โดยจะมีส่วนประกอบไปด้วย 3 อย่าง คือ
1.ใบสรุ ปทั้งหมด
2.ใบตารางการคานวณค่าเสื่ อมราคา
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3.ในกรณีที่มีการขายสิ นทรัพย์ตอ้ งมีใบขายสิ นทรัพย์ดว้ ย

ภาพ 4-12 ภาพรายละเอียดทะเบียนสิ นทรัพย์

ภาพ 4-13 กระดาษทาการ ตารางการคานวณ
ในการจะทาตารางการคานวณนั้นจะมีการผูกสู ตรเพื่อให้ง่ายต่อการคานวณ รายละเอียดต่าง
ของตารางการคานวณมีดงั นี้
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1.ประเภทสิ นทรัพย์

2. รหัสสิ นทรัพย์

3.รายละเอียดของสิ นทรัพย์

4.วันที่ซ้ือสิ นทรัพย์

5.อายุสินทรัพย์

6.ราคาซื้อสิ นทรัพย์

7.ค่าซาก

8.ราคาทุน-ค่าซาก

9.วันที่ใช้คานวณ (วันที่ซ้ือ)

10.วันที่สิ้นอายุสินทรัพย์

11.ค่าเสื่ อมราคาสะสมต้นงวด(ยกมา)

12.ค่าเสื่ อมราคาระหว่างงวด

13.ค่าเสื่ อมราคาสะสมปลายงวด

14.มูลค่าสุทธิตน้ งวด

15.มูลค่าสุ ทธิสิ้น

ภาพ 4-14 กระดาษทาการใบสรุ ปการคานวณค่าเสื่ อมราคาและค่าเสื่ อมราคาสะสม
3.เมื่อจัดทากระดาษทาการแล้วควรมีการนามาเปรี ยบเทียบกับงบทดลองของลูกค้าในค่าเสื่ อม
ราคา ค่าเสื่ อมสะสม และยอดราคาสิ นทรัพย์
4.จากนั้นต้องทาการจดบันทึกการเปรี ยบยอดของการคานวณของผูส้ อบเองกับการคานวณของ
ลูกค้าผลต่างกันมากน้อยขนาดไหน หาที่มีของผลต่าง ผลต่างที่มกั มักจะผิดพลาดอาจมาจากการยกยอด
หรื อคานวณผิดของปี ก่อน ๆหรื อการใช้สูตรผิดมีการใส่ วนั ที่ผกู สู ตรผิด
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วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบคือ กรรมสิ ทธิ์ และภาระผูกพัน การตีราคาหรื อการวัดมูลค่า
ความถูกต้องและความควบถ้วน
4.6 การตรวจสอบหนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ คือ การที่กิจการค้างชาระค่าสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ทาการสั่งซื้ อมาแล้วโดยการได้รับ
สิ นค้าหรื อบริ การแล้ว เจ้าหนี้ แบ่งออกเป็ นหลายประเภท คือ 1.เจ้าหนี้ การค้า 2.เจ้าหนี้ เช่าชื้อ 3.เจ้าหนี้ที่
มิใช่เจ้าหนี้ การค้าหรื อเช่าซื้ อ เช่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ต่าง ๆ เจ้าหนี้ ถือเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนซึ่ ง
จะต้องมีการจ่ายชาระอย่างแน่นอนภายในระยะเวลา 1 ปี หรื อแล้วแต่ระยะสัญญาที่กาหนดไว้
4.6.1 การตรวจสอบเจ้ าหนีก้ ารค้า
การตรวจสอบเจ้าหนี้การนั้นสามารถทาการตรวจสอบได้หลายวิธีเช่น
1.การส่งคายืน่ ยันยอดเจ้าหนี้
2.การทาการ Subsequent events เป็ นการตรวจสอบรายการภายหลังวันที่ในงบการเงิ น การ
ตรวจวิธีน้ ีได้ตอ้ งมีการบันทึกถูกต้องแล้วแต่มีความต้องการพิสูจน์วา่ เงินที่กิจการต้องชาระถึงเจ้าหนี้ จริ ง
หรื อไม่ วิธีการตรวจสอบ
3.การตรวจโดยการเปรี ยบเที ย บรายละเอี ย ดเจ้าหนี้ กับ บัญชี คุม ยอดเจ้า หนี้ เพื่ อให้ท ราบว่า
เจ้าหนี้ ท้ งั หนี้ รายตัวมีรายการใดไม่ตรงกับบัญชีคุมยอด(ใบสรุ ปยอด)และใช้เป็ นกระดาษทาการ ซึ่ งการ
ตรวจสอบมีลกั ษณะคล้ายการตรวจสอบภายหลังงบการเงิ น แต่การเปรี ยบเทียบนี้ เป็ นการตรวจสอบ
ภายในวันที่ในงบการเงิน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบคือความครบถ้วนความถูกต้อง กรรมสิ ทธิ์ และภารผูกพันใน
การจ่ายชาระหนี้ การแสดงมูลค่า ว่าได้มีการบันทึกถูกต้อง
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4.6.2 การตรวจสอบเจ้ าหนีเ้ ช่ าซื้อ
เจ้าหนี้ เช่าซื้ อมีลกั ษณะคล้ายกับการซื้ อผ่อนสิ นค้าแต่มีความแตกต่างคือกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์จะไม่
เป็ นของเจ้าจนกว่าจะมีการผ่อนชาระจนครบโดยจะมีการทาสัญญาระหว่างกัน เช่น เช่าซื้ อรถยนต์ เป็ น
ต้น
วิธีการตรวจสอบ
1.ดูรายละเอียดเงื่อนไขในสัญญาการเช่าซื้อระหว่างกัน
2.ทากระดาษทาการทดสอบการคานวณ ในกระดาษจะมีการคานวณดอกเบี้ยและค่าเช่าไว้
3.เมื่อทาการทดสอบการคานวณแล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องของจานวนที่ตอ้ งจ่ายว่ามีการ
บันทึกถูกต้องไหม เทียบกับ GL รหัสเจ้าหนี้เช่าซื้อ

ใช้กรอกในตาราง

ภาพ 4- 15 รายละเอียดสัญญา
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ภาพ 4-16 ตารางกระดาษทาการทดสอบการคานวณเจ้าหนี้เช่าชื้อ (1)
การทากระดาษการคานวณเช่ าซื้อ
1.ดูสัญญา พิจารณารายละเอียดต่าง ๆ อาทิ งวด วันเริ่ มชาระงวดแรก มูลค่าคงเหลือหลังจากหักเงิน
ดาวน์ (โดยปกติการคานวณจะใช้ยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดูดอกเบี้ย
2.ทาการกรอกข้อมูลลงในตารางเช่าซื้อ
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จุดสังเกต
ในการคานวณหาดอกเบี้ยเช่าซื้อนั้น คือการกรอกดอกเบี้ยลงในตารางแต่จะรู ้ได้อย่างไรว่าต้องจ่าย
ในงวดแรกเท่าไหร่ ดังนั้นจึงต้องใช้สูตรในการช่วยหารตัดจ่ายในงวดแรก คือ วงกลม 1 สูตร N*(n+1)2 คือ
จานวนงวดทั้งหมดคูณงวดทั้งหมดบวกอีกหนึ่งงวดหารด้วย 2 จากนั้นจะได้ค่าตัวเลข แล้วนามาคานวณต่อ
คือ จานวนดอกเบี้ยทั้งหมดคูณงวดทั้งหมดหารด้วยค่าวงกลม 1 จะเท่ากับค่าในวงกลม 3 การคืองวดถัดไป
ทาเหมือนเดิมเพียงแต่ลดงวดลงจากงวดทั้งหมดคือ 60 ลดเหลือ 59 แทน
ในการคานวณภาษีซ้ือนั้นสามารถคานวณได้จากค่าเช่าซื้อคงเหลือรวมภาษีมูลค่าเพิ่มคูณอัตราภาษี
ร้อยละ 7%

ภาพ 4-17 ตารางกระดาษทาการทดสอบการคานวณเจ้าหนี้เช่าชื้อ (2)
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จุดสังเกตสุ ดท้าย จะทราบได้อย่างไรว่าทาการคานวณถูกต้องดูได้จาก ถ้ายอดสุ ดท้าย ณ งวดที่
สิ้ นมียอดคงเหลือทั้งสามส่ วนคือ ดอกเบี้ยเช่าชื้อคงเหลือ ภาษีซ้ื อคงเหลือ และเจ้าหนี้ ผ่อนชาระเท่ากับ
ศูนย์จะแสดงว่าการทดสอบคานวณนั้นถูกต้อง
วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบคือ ภาระผูกพันของบริ ษทั การตรวจสอบนั้นวิธีการที่นิยมมาก
ที่สุดคือการทดสอบการคานวณ ในเรื่ องของค่างวดในแต่ละงวด และดอกเบี้ยรอตัดจ่าย-เช่าชื้อ
4.6.3 การตรวจสอบเงินเบิกเกินบัญชี
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร คือ การที่กิจการทาสัญญาสิ นเชื่อกับธนาคาร ในกรณี ที่กิจการไม่มี
เงินพอสาหรับการจ่ ายเช็คให้กบั เจ้าหนี้ ได้ กิจการจึงทาข้อตกลงกับธนาคารว่าให้สามารถใช้เงิ นเกิ น
วงเงินได้ถา้ กิจการมีเงินไม่พอต่อการชาระเงินเจ้าหนี้

ภาพ 4-18 การตอบกลับการส่งหนังสื อคายืนยันยอด
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จุ ดประสงค์ก ารตรวจสอบ ความมี อยู่จริ งและความครบถ้วน การตรวจสอบ ต้องพิ จารณา
เงื่อนไขในสัญญาว่ามีการใช้สินทรัพย์อะไรในการค้ าประกัน และทาการส่ งหนังสื อยืน่ ยันยอด
4.6.4 การตรวจสอบภ.ง.ด 1 / 3 / 53 ค้างจ่ าย
ภ.ง.ด 1 คือ การยืน่ แบบใบสรุ ปการจ่ายเงินเดือนและอื่น แก่พนักงานรวมถึงการ หัก ณ
ที่จ่ายด้วย โดยจะมีการส่ งใบสรุ ปทุก ๆสิ้ นเดือนใช้สาหรับพนักงานที่มีรายได้ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้
ภ.ง.ด 1ก คือ การยื่นแบบใบสรุ ปการจ่ายเงินเดือนและอื่น แก่พนักงานรวมถึงการ หัก
ณ ที่จ่ายด้วยทั้งปี โดยไม่สนว่ามีชื่อแสดงอยูใ่ น ภ.ง.ด.1 โดยจะมีการส่ งแค่ปีละ 1 ครั้ง ยืน่ ภายในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ของทุกปี
การตรวจสอบ ภ.ง.ด 1 /1ก
ในงบทดลองของรหัส ภ.ง.ด 1/1ก จะมียอดแสดงการค้างจ่ ายคือ จะมีการค้างจ่ าย
เฉพาะเดือน 12 เท่านั้น การตรวจสอบคือการนา แบบภ.ง.ด 1 มาดูยอดสุ ดท้ายภาษีที่ตอ้ งนาส่ งโดยใน
แบบจะต้องสามารถชนยอดกับงบทดลองได้

ภาพ 4-19 แบบ ภ.ง.ด 1
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ภ.ง.ด 3 คือ แบบยื่นแจ้งการหัก ณ ที่จ่ายของนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา โดยจะมีการ
ยืน่ แบบทุกวันที่ 7 ของทุกเดือน
ภ.ง.ด 53 คือ แบบยื่นแจ้งการหัก ณ ที่จ่ายของนิติบุคคลกับนิติบุคคลด้วยกัน โดยจะมี
การยืน่ แบบทุกวันที่ 7 ของทุกเดือน
การตรวจสอบ
การตรวจสอบจะคล้ายกับการตรวจสอบ ภ.ง.ด 1 ในยอดคงเหลือของงบทดลองจะ
แสดงเพียงยอดของเดือน 12 เท่านั้น ดังนั้นการตรวจสอบคือการดูหัก ณ ที่จ่ายเดือน 12 ชนยอดกับงบ
ทดลอง

ภาพ 4-20 แบบ ภ.ง.ด 3
ในการตรวจสอบถ้าในงบมีมูลค่า ภ.ง.ด 1/1ก /3/53 สูงจนเป็ นสาระสาคัญควรทาการตรวจสอบ
แบบยื่นทุกเดือน ทุกใบ โดยการนาสมุดแยกประเภทมาชนยอดกับแบบยื่นทุกใบ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง
จุดประสงค์การตรวจสอบ ความมีอยูจ่ ริ ง กรรมสิ ทธิ์และภาระผูกพันที่ลูกค้าต้องจ่ายชาระ
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4.7 การตรวจสอบส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนของเจ้าของ หรื อ ทุน คือ สิ ทธิ ความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์ของกิจการประกอบไปด้วย
ทุน และ กาไร(ขาดทุน)สะสม-ยังไม่จดั สรร

ภาพ 4-21 งบแสดงฐานะการเงิน ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
การตรวจสอบ ส่ วนของผู้ถือหุ้น
การตรวจสอบทุนเรื อนหุ้น สามารถตรวจสอบได้จากการดูบอจ. 5 เพื่อดูว่ามีทุนจดทะเบียน
เท่ากับที่จะไปแสดงในงบจริ ง เมื่อทาการตรวจสอบว่าตรงก็ทาการติ๊กมาร์คในกระดาษงบทดลอง
การตรวจสอบกาไร(ขาดทุน)สะสม-ยังไม่จดั สรร สามารถดูได้จาก ยอดยกมาของกาไรสะสม
จากปี ก่อน บวกหรื อลบ กาไร(ขาดทุน) สุ ทธิประจางวด จึงจะได้กาไร(ขาดทุน)สะสม-ยังไม่จดั สรร
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ภาพ 4-22 แบบ บอจ.5
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบว่าทุนเรื อนหุ้นแสดงถูกตรงตรงตามที่ได้รับอนุ
มิติไว้ และทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้วถูกต้องตรงตามที่จดทะเบียนและหนังสื อบริ คณห์สนธิ
4.8 การตรวจสอบรายได้
รายได้ คือ ผลตอบแทนที่กิจการได้รับจากการขายสิ นค้าหรื อบริ การจากการดาเนิ นงานปกติ
หรื อ ผลตอบแทนอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการดาเนินงานตามปกติ
ขั้นตอนการตรวจสอบรายได้
1.สามารถตรวจสอบได้กับภ.พ.30 เป็ นวิธีการตรวจสอบที่ง่ายที่สุดสาหรับสิ นค้าที่ขายนั้นมี
ภาษีซ้ือ
2.ในกรณีที่มีรายการหลายๆรายการสามารถเลือกรายการโดยการสุ่มตรวจได้
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3.หลังจากเลือกรายการแล้วดูว่ามีรหัสอย่างไร เช่น IN คือ ใบแจ้งหนี้ ดังนั้นจึงต้องไปดูใบแจ้ง
หนี้รหัสนั้น
4.พิจารณารายละเอียดต่าง ๆในเอกสารแนบในแจ้งหนี้ น้ นั เช่น ดูว่ามีการจ่ายชาระเกิดขึ้นแล้ว
ถ้ามีการจ่ายเป็ นเช็ค ต้องดูวา่ เข้าบัญชีใด และมีภาษีขายหรื อไม่ถา้ มีตอ้ งดูแบบ ภ.พ. 30 ด้วย
5.ทากระดาษทาการโดยการใส่ Work done หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่า Tick mark

ภาพ 4-23 ลักษณะของแยกประเภท (GL) ที่แสดงรายได้จากการขาย

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ รายได้จากการขายเกิดขึ้นจริ ง การบันทึกถูกต้อง มีการแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
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4.9 การตรวจค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่าย หมายถึง ผลจากการดาเนินงานบางอย่างของกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ นค้าหรื อบริ การ

วิธีการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
1.กระดาษทาการ Scrutinize
การจัดทากระดาษทาการที่เป็ นการแสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวดของปี
ปั จจุ บนั กับปี ก่ อน สาหรั บรายการแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสาคัญใน
ระหว่า งงวดบัญ ชี และใช้ใ นการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บรายการที่ มี ส าระส าคัญ รวมถึ งสรุ ปผลการ
ตรวจสอบสอบในภาพรวมของรายการบัญชีน้ นั ๆ

ภาพ 4-24 ตัวอย่างการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบยอดในงบทดลอง
หลังจากวิเคราะห์เปรี ยบเทียบแล้วนารายการที่มียอดคงเหลือแตกต่างกันมากสุ่ มตัวอย่างโดย
เข้าไปดูรายการใน GL และนารายการที่สุ่มมาใส่ ให้เกิน Level of taste ที่กาหนดไว้ เช่นมากกว่า 50%
หรื อการกาหนดด้วยยอดมูลค่าที่เป็ นจานวนเงินเช่น 100,000 บาท
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ภาพ 4-24 ตัวอย่างการสุ่ มรายการขึ้นมาตรวจสอบ
Work done
1.การตรวจสอบกับเอกสารประกอบการจ่าย เช่น ใบสัง่ ซื้อ และใบแจ้งหนี้
2.มีชื่อระบุลูกค้า เป็ นการจ่ายชาระของกิจการจริ ง
หากพบว่า รายการไหนมี ปั ญ หาไม่ว่า จะเป็ นเลขที่ เ อกสารไม่ ต รงกับ เอกสารการจ่ าย ต้อ ง
สอบถามกับลูกค้าโดยตรง ถ้าได้คาตอบมาแล้วยังมีปัญหาอยู่ตอ้ งทาการจด Note เพื่อบอกให้กบั ผูส้ อบ
บัญชีดว้ ย
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2.กระดาษทาการ Extended validation
คือกระดาษทาการเพื่อตรวจสอบว่าเกิดค่าใช้จ่ายจริ งและเกิดการจ่ายจริ งมี หลักฐานชัดเจน
สามารถตรวจสอบได้ การจัดทามีลกั ษณะคล้ายกับ การจัดทากระดาษทาการ Scrutinize แตกต่างกันที่
Work done
การจัดทากระดาษทาการ Extended validation of Purchase
Work done
1.ตรวจสอบรายการกับเอกสารประกอบการจ่าย เช่น ใบกากับภาษี ใบเสร็ จรับเงิน สาเนาเช็ค
และอื่น ๆ
2.ตรวจสอบเอกสารสารการจ่ายว่าเป็ นชื่อของลูกค้าและเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับกิจการ
3.ตรวจสอบรายการใน Invoice และเอกสารประกอบการจ่าย PV ถูกต้องตรงกับเอกสารสั่งซื้อ
เช่น PO
4.ทดสอบการค านวณความถูก ต้องของตัวเลขใน Invoice และภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม (ถ้า กรณี เป็ น
เงินตราต่างประเทศต้องมีการใช้อตั ราการแลกเปลี่ยนอย่างเหมาะสมในการบันทึก)
5.ตรวจสอบการอนุมตั ิโดยผูม้ ีอานาจก่อนการจ่ายเงิน
6.ดูการผ่านรายการไปยัง GL
การจัดทากระดาษทาการ Extended validation of Sales
Work done
1.ตรวจสอบมูลค่าใน Sales Invoice กับการบันทึกรายการ
2.ตรวจสอบรายละเอียดปริ มาณสิ นค้า ชื่อลูกค้า และที่อยูข่ อง Invoice
3.ตรวจสอบดูราคาและผูม้ ีอานาจในการอนุมตั ิ
4.ทดสอบการคานวณความถูกต้องของตัวเลข
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5.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายชาระเงิน เช่น สาเนาเช็ค
6.ดูการผ่านรายการไปยัง GL

3.กระดาษทาการ Cut off Purchase
คือ กระดาษทาการที่ แสดงการตรวจสอบเพื่อให้แน่ ใจว่าบัญชี ซ้ื อ เจ้าหนี้ การค้า และสิ นค้า
คงเหลือบันทึกถูกต้องตรงตามงวดบัญชี ซึ่ งหลักการเลือกรายการคือเลือกในช่วง 5 วันก่อนและหลัง
วันที่ในงบการเงิน
ลักษณะการจัดทาคล้าย ๆ Extended validation และ Scrutinize แตกต่างคือ Work done
Work done
1.ตรวจสอบเอกสารใบสุ ดท้ายและเอกสารใบก่อน-หลังว่าได้ถูกมาใช้ตามลาดับหรื อไม่ และ
ตรวจสอบเลขที่เอกสารหลังจากใบสุดท้ายว่าเป็ นเอกสารในรอบบัญชีถดั ไป หรื อไม่
2.เอกสารใบสุ ดท้ายที่ได้รับเป็ นเอกสารตัวเดียวกับที่ตรวจนับตอนสิ้ นปี หรื อไม่
3.อธิบายเกี่ยวกับเอกสารที่หายไป(ถ้ามี)
4.รายการที่เลือกมาก่อนและหลังวันสิ้ นรอบบัญชี ในส่ วนของการบันทึกซื้ อสิ นค้า ได้บนั ทึก
รายการดังกล่าวอยูใ่ น period ที่ถูกต้องหรื อไม่
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ภาพ 4-25 ตัวอย่างกระดาษทาการ Cut Off
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเกิดขึ้นจริ ง กิจการได้มีการ
บันทึกค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หารอย่ างถูก ต้องครบถ้วนตามงวดบัญชี และหลักการบัญชี ที่
รับรองทัว่ ไป แสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง

4.10 การจัดทางบการเงิน
4.10.1 งบทดลอง (TB)
งบทดลอง จะต้อ งมี ก ารขอจากลู ก ค้ า ก่ อ นการจั ด ท างบการเงิ น เนื่ อ งจากงบทดลอง
เปรี ยบเสมือนจุดเริ่ มต้นของการทางบเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
งบทดลองลูกค้า คือ งบทดลองที่ ได้มาจากการที่ลูกค้ามีการบันทึกรายการต่าง ๆลงในสมุด
รายวัน จากสรุ ปรายวันต่าง ๆ จะนามารวมเป็ น สมุดรายวันแยกประเภททัว่ ไป (GL) ลักษณะของสมุด
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รายวันแยกประเภททัว่ ไป คือ เป็ นสมุดที่มีการบันทึกรายการต่าง ๆไว้ ในหนึ่ งรหัสจะมีหลายรายการที่
เกิดขึ้นในแต่ละวัน แต่ลกั ษณะของงบทดลองคือสมุดรายแยกประเภททัว่ ไปรวมรายการต่าง ๆไว้เพียง
ยอดเดี่ยวเท่านั้นต่อหนึ่งรหัส
วิธีการจัดทาการกรุ๊ปงบ
1. ลาดับแรกในการตรวจสอบทุกครั้งต้องของบทดลองของลูกค้าก่อน
2. เมื่อได้งบทดลองลูกค้าแล้ว สิ่ งแรกที่ตอ้ งทาคือการตรวจสอบยอดทางด้านเดบิตและเครดิต
ก่ อน ยอดทั้งสองด้านควรเท่ากันไม่ควรมี ด้านใดด้านหนึ่ งมากกว่าหรื อน้อยกว่ากัน ในกรณี ที่มียอด
ต่างกันต้องทาการสอบถามในเรื่ องความต่างเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี
3. จัดทากระดาษทาการ Working Paper กระดาษทาการนี้มีชื่อเรี ยกว่า งบทดลองหรื อ TB (Trial
Balance) ของผูส้ อบบัญชี อาจจจะหมายถึงการนางบทดลองลูกค้ามาทาการกรุ๊ ปงบหรื อจัดกลุ่มหมวด
บัญชี
4. จัดทารายละเอียดในงบทดลองแบ่งตามหมวดและรหัสทาการ เพื่อความสะดวกต่อการนาไป
ออกงบการงเงินต่อไป
5. เมื่อทางบทดลองเสร็ จต้องตรวจสอบยอดทั้งหมดตามสมการ ดังนี้
สิ นทรัพย์ = หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของ
รายได้ - ค้าใช้จ่าย = กาไร(ขาดทุน)
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ภาพ 4-26 สมุดแยกประเภททัว่ ไป (GL)

ยอดต้องดุลกัน

ภาพ 4-27 งบทดลองของลูกค้า

60

แบ่งตามหมวดและมีการแสดงยอดรวม

ภาพ 4-28 งบทดลองของลูกค้าที่ผา่ นการกรุ๊ ปงบมีการแบ่งรายละเอียดตามหมวด
ข้อผิดพลาดที่มกั จะเกิดขึ้น คือ ต้องระวังเรื่ องการผูกสู ตรต่าง ๆ เช่นสู ตร SUM IF ใช้สาหรับดึง
ยอดไปใส่ในรหัสที่เลือกไว้ ข้อผิดพลาดคือในกรณีที่มีรหัสเดียวกันอาจทาให้ยอดถูกดึงไม่ครบและยอด
อาจจะแสดงมูลค่าผิด
4.10.2 งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน คือ ส่วนหนึ่งของงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินมีอีกชื่อนึงว่า “งบดุล”
ซึ่งเป็ นงบที่แสดงข้อมูลสถานะภาพทางการเงินของกิจการ ณ ช่วงเวลาสิ้ นรอบบัญชี โดยจะแสดงหมวด
สิ นทรัพย์ หนี้สินและส่ วนของเจ้าของเท่านั้น การจัดทางบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูลยอดมูลค่าต่าง ๆจะ
นามาจากงบทดลองซึ่งจะมีการรวมยอดกันในหมวดรหัสรวมๆ เช่น รหัส 1000 คือเงินสด รหัส 1001
เงินฝากธนาคาร ซึ่งจะนามารวมยอดกันแล้วใช้ชื่อรวม ๆ ว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียน และอื่น ๆ ตามลาดับ
สมการงบแสดงฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์ = หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของ
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สิ นทรั พย์ คือ ทรั พยากรที่ เป็ นของกิ จการทั้ง หมด ซึ่ งจะแบ่งเป็ น สิ นทรั พย์หมุนเวี ยน และ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สิน คือ ภารผูกพันของกิจการ ซึ่งจะแบ่งเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ส่ วนของเจ้าของ คือ ส่ วนได้เสี ยที่หกั จากหนี้สินแล้ว

ภาพ 4-29 งบแสดงฐานะการเงิน (1) สิ นทรัพย์
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ภาพ 4-30 งบแสดงฐานะการเงิน (2) หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
ข้อมูลยอดตัวเลขของงบแสดงฐานะทางการเงินจะลิงค์มาจากการจัดทางบทดลองแล้วมีการใส่
ยอดรวมไว้ซ่ ึงการผูกสู ตรไว้น้ นั จะทาให้การทางานประหยัดเวลามายิง่ ขึ้น
หมายเหตุ คือ ส่วนที่ตอ้ งนาไปแสดงในรายงานผูส้ อบบัญชีในหัวข้อต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ของการทางบแสดงฐานะทางการเงินคือ เพื่อบ่งบอกการแสดงการใช้เงินทุนของ
กิจการเท่านั้น
4.10.3 งบแสดงการเปลีย่ นแปลงของผู้ถือหุ้นหรื อส่ วนของเจ้ าของ
คือ งบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงกระทบต่อรายการในส่ วนของผูเ้ จ้าของระหว่างต้นงวดและสิ้ น
งวดบัญชี
โดยยอดจานวนมูลค่าต่าง ๆจะถูกค่ามาจากการจัดทางบทดลองแบบแยกหมวดบัญชี
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ภาพ 4-31 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้

4.10.4 งบกาไร(ขาดทุน)
งบกาไร(ขาดทุน) คือ งบการเงินที่แสดงผลการดาเนิ นงานของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง
โดยส่วนประกอบคือ รายได้ และค่าจ่าย
สมการทางบัญชี รายได้ - ค่าใช้จ่าย = กาไร(ขาดทุน)
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ภาพ 4-32 งบกาไร(ขาดทุน)

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงานหรื องานวิจัย
จากที่ ค ณะผู ้จัด ท าได้ป ฏิ บัติ ง าน ณ บริ ษ ัท วิ น ออน ออดิ ท จ ากัด ในต าแหน่ ง นัก ศึ ก ษา
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี (ฝึ กหัด) ซึ่งทาให้คณะผูจ้ ดั ทาได้ทราบถึงขั้นตอนการทางานที่
เกี่ยวกับ การตรวจบัญชีสาหรับกิจการขนาดเล็ก
ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงมีความสนใจในการที่จะจัดทาโครงงานในหัวข้อเรื่ อง “ การตรวจสอบงบ
การเงินในธุรกิจขนาดย่อม ” ซึ่งคณะผูจ้ ดั ทาคาดว่าโครงงานสหกิจ ศึกษาเล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์สาหรับ
นักศึกษาหรื อผูท้ ี่สนใจทางด้านการตรวจสอบบัญชี
จากการดาเนิ นการโครงการที่เสร็ จสิ้ นแล้วนั้น เห็นได้ว่าโครงงานนี้ สามารถประยุกต์นาไปใช้
ได้จริ งและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและผูท้ ี่สนใจ ซึ่งโครงงานนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลและเทคนิ ค
ต่าง ๆที่ ไม่สามารถหาได้ง่าย ๆ ด้วยเหตุน้ ี โครงงานนี้ จึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการทา
โครงงาน
5.1.1 ข้อดีหรื อผลของโครงงาน
1.ทราบถึงกระบวนการตรวจสอบในหมวดบัญชีต่าง ๆ สาหรับธุรกิจขนาดย่อม
2.ทราบถึงเอกสารประกอบที่สามารถนามาตรวจสอบได้ สาหรับธุรกิจขนาดย่อม
3.ทราบถึงการเผยแพร่ ความรู ้ในเทคนิ คและกระบวนการตรวจสอบ สาหรับธุ รกิจขนาด
ย่อม
5.1.2 ข้อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
เนื่องจากในระยะเวลาการจัดทาโครงงานมีเวลาจากัด ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อการรวบรวมเอกสาร
และค้นคว้าข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทาโครงงานจากการปฏิบตั ิงานจริ ง ซึ่ งประเด็นอุปสรรคที่พบมี
ดังนี้
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1.เนื่ องจากข้อมูลการตรวจสอบบัญชีมีหลายหลาก ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงไม่สามารถนามา
จัดทาได้ท้ งั หมด
2.เนื่องจากคณะผูจ้ ดั ทาไม่มีประสบการณ์ในการจัดทาโครงงานจึงเกิดความล่าช้า
3.เนื่องจากข้อมูลการตรวจสอบมากและอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจสอบอยูเ่ สมอ
5.1.3 ข้อเสนอแนะของโครงงาน
1.ข้อมูลการปฏิบตั ิงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
2.ในการจัดทาโครงงานนี้คณะผูจ้ ดั ทาได้คน้ คว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง
3.เพื่อให้โครงงานมีความถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด รวมถึงประสิ ทธิภาพ คณะผูจ้ ดั ทา
ควรขอรับคาปรึ กษาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษาอย่างสม่าเสมอ
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากที่ ค ณะผู ้จัด ท าได้ป ฏิ บัติ ง าน ณ บริ ษ ัท วิ น ออน ออดิ ท จ ากัด ในต าแหน่ ง นัก ศึ ก ษา
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี (ฝึ กหัด) ทาให้คณะผูจ้ ดั ทาได้รับประสบการณ์จากการทางาน
จริ ง ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายทั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากพนักงานที่ปรึ กษาทุกท่าน รวมทั้งได้รับ
คาปรึ กษารวมถึงคาแนะนามากกมายในส่ วนของการจัดทาโครงงานปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ซึ่ งการ
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ ถือเป็ นโอกาสที่ดีและให้ความรู ้สาหรับการนาไปประยุกต์ใช้ในชี วิติของ
การปฏิบตั ิงานจริ งในอนาคตต่อไป
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจ
1.ฝึ กความรับผิดชอบ ความอดทน การปฏิบตั ิตามกฎและธรรมเนี ยมองค์กร รวมถึงฝึ ก
ทักษะการสื่ อสารและรายงานข้อมูล
2.ฝึ กการเรี ยนรู ้ ร่ วมกับการพัฒนาตนเอง ในการทางานเป็ นทีม ความมัน่ ใจในตนเอง
และทาให้ได้รับประสบการณ์วิชาชีพโดยตรง
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5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจ
1.ในช่ วงต้น ๆของการปฏิ บัติงานสหกิ จ คณะผูจ้ ัดทายังไม่เข้าในระบบงาน และ
กระบวนการตรวจสอบ จึงทาให้เกิดความล่าช้าในการทางาน
2 การสื่ อสารกับพนักงานพี่เลี่ยงในบางครั้งมีการสื่ อสารไม่ตรงกัน เช่นมีการใช้คาทับ
ศัพท์ จึงทาให้เกิดความสบสนและไม่เข้าใจส่งผลให้งานล่าช้า

5.2.3 ข้อเสนอแนะ
1.ก่อนการปฏิบตั ิงานควรมีคู่มือการศึกษากระบวนการทางานอย่างละเอียดให้นกั ศึกษาสหกิจ
ได้ศึกษาก่อนการปฏิบตั ิงาน
2.ต้องมีการสื่ อสารให้มากขึ้นและปรับความเข้าใจให้ตรงกัน ก่ อนการปฏิ บตั ิ งานเพื่อลดการ
ทางานที่ผิดพลาด
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รู ปภาพ-บรรยากาศ สถานที่ ปฏิบตั ิงาน

รู ปภาพ-การปฏิบตั ิงาน ณ บริ ษทั ลูกค้า
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รู ปภาพ- พรี เซ็นต์รูปเล่มสหกิจ ให้สถานประกอบการพิจารณา
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