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 บริษัท มิเนอร์วา ออดิทติ+ง เซอร์วิส จํากัด ให้บริการด้าน การตรวจสอบบัญชี  การ
ตรวจสอบภายใน พร้อมทั+งบริการให้คาํปรึกษาแนะนาํทางดา้นบญัชีครบวงจร ขณะที8ปฏิบติังาน
ตามโครงการสหกิจศึกษา คณะผูจ้ดัทาํไดรั้บการมอบหมายให้ทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
รายการทางบญัชีต่างๆ โดยการจดัทาํใบคุมกระดาษทาํการของ งบแสดงฐานะทางการเงิน  งบกาํไร
ขาดทุนพร้อมทั+งจดักลุ่มให้แก่รายการทางบญัชีที8ไดรั้บ จดัทาํกระดาษทาํการเพื8อการตรวจสอบ
รายการทางบญัชี ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล  และ จดัเก็บเอกสารที8ทาํการ
ตรวจสอบใหเ้รียบร้อย เพื8อใหส้ะดวกต่อการใชง้านในอนาคต 
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การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล ซึ8 งจะนําไปประยุกต์ใช้ในประกอบอาชีพในอนาคต  
เราหวงัเป็นอยา่งยิ8งวา่โครงงานนี+จะมีประโยชน์ต่อบุคคลที8เกี8ยวขอ้ง 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ประวตัิควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 การตรวจสอบบญัชี เป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจะตอ้งจดัท า เพื่อพิสูจน์

รายการทางบญัชีต่างๆ วา่มีความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง เช่ือถือได ้โดยปราศจาก ความล าเอียงในการ

แสดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชี 

 บริษทั มิเนอร์วา ออดิตต้ิง เซอร์วสิจ ากดั ไดรั้บการวา่จา้งจากทางลูกคา้ เพื่อใหท้  าการ

ตรวจสอบบญัชีประจ าปี ลูกคา้ท่ีเขา้มาท าการวา่จา้งกบัทางบริษทันั้น มีลกัษณะทางธุรกิจท่ีค่อนขา้ง

หลากหลาย เช่น ประกอบธุรกิจกลุ่มท่ีอยูอ่าศยั คอนโดมิเนียม ธุรกิจซ้ือมาขายไป ธุรกิจการ

ใหบ้ริการ เป็นตน้ จึงท าให ้รายการทางบญัชีท่ีพบเจอมานั้นเป็นรายการท่ีค่อนขา้งหลากหลาย 

วธีิการตรวจสอบจึงมีวธีิท่ีแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะทางธุรกิจดว้ย 

 รายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีจึงจดัท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบบญัชีเบ้ืองตน้ 

รวมถึง บอกวธีิการสร้างเอกสารหลกัฐานอา้งอิงงานตรวจสอบท่ีคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการตรวจสอบมา 

อนัก่อให้เกิดคุณประโยชน์ ความช านาญทางวชิาชีพในอนาคต 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1.2.1 เพื่อใหส้ามารถจดัเตรียมวธีิการตรวจสอบบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 1.2.2 เพื่อใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคก์ารตรวจสอบบญัชีในแต่ละรายการ 

 1.2.3 เพื่อใหเ้ขา้ใจวธีิการแบ่งแยกบญัชีในแต่ละรายการออกเป็นหมวดหมู่ 

1.3 ขอบเขตของรำยงำน 

 ขอบเขตของการจดัท ารายงานสหกิจศึกษา เร่ือง การตรวจสอบบญัชีส าหรับกิจการขนาด

กลางและกิจการขนาดยอ่ม เพื่อใชใ้นการตรวจสอบบญัชีต่างๆ ท่ีบริษทั มิเนอร์วา ออดิตต้ิง เซอร์วสิ

จ ากดัไดรั้บการมอบหมายให้ท าการตรวจสอบ 
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1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1 ผูท่ี้ศึกษาไดเ้ขา้ใจถึงวธีิการจดัเตรียมการตรวจสอบบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 1.4.2 ผูท่ี้ศึกษาไดเ้ขา้ใจถึงวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบบญัชีแต่ละรายการท่ีไดน้ ามาเป็น

ตวัอยา่ง 

 1.4.3 ผูท่ี้ศึกษาสามารถแบ่งแยกประเภทรายการทางบญัชีต่างๆ ในแต่ละรายการออกเป็น

หมวดหมู่ไดใ้นเบ้ืองตน้ 

 



 

 

บทที� � 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

�.� งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน หมายถึง สินทรัพย ์หนี� สิน และ ส่วนของเจา้ของหรือส่วนของผู ้
ถือหุน้ ณ วนัที'กิจการทาํการปิดงบการเงิน โดยทั'วไปในทางกฎหมายจะกาํหนดใหบ้ริษทัฯ ทาํการ
ปิดงบการเงินภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากที'มีการบนัทึกบญัชี วนัที'ที'ใชใ้นการปิดงบการเงิน 
ส่วนใหญ่จะปิดงบการเงิน ภายในวนัที' 51 ธนัวาคมของทุกปี หากบริษทัฯ มีความประสงคต์อ้งการ
ที'จะปิดงบการเงิน ในเดือนอื'นที'นอ้ยกวา่ 12 เดือน ก็สามารถทาํไดแ้ต่ตอ้งเป็นการปิดงบการเงินที'
ถูกจดัทาํขึ�นในงวดแรกเท่านั�น หลงัจากปิดงบการเงินในงวดแรกแลว้หากบริษทัฯตอ้งการที'จะปิด
งบในงวดถดัไป บริษทัฯตอ้งเวน้ระยะเวลาใหมี้ระยะห่างกนัเป็นเวลา 12 เดือนนบัจากวนัที'มีการปิด
งบการเงินในงวดแรก หรือ ถา้บริษทัมีความประสงคที์'จะทาํการเปลี'ยนวนัที'ที'ทาํการปิดงบการเงิน 
บริษทัฯจาํเป็นที'จะตอ้งนาํเอกสารต่างๆ ไปยื'นต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้เพื'อแสดงความจาํนงใน
การที'จะขอเปลี'ยนแปลงวนัที'ปิดงบการเงิน ดงันั�นวนัที'ที'ใชใ้นการปิดงบการเงินจึงเป็นเรื'องที'สาํคญั
ต่อผูต้รวจสอบบญัชีเป็นอยา่งมาก เนื'องจากผูต้รวจสอบบญัชีจะเริ'มมีบทบาทในการตรวจงบ
การเงินของบริษทัฯ ตั�งแต่ช่วงเวลาก่อนที'บริษทัฯจะทาํการปิดงบการเงิน ไปจนกระทั'งหลงั
ช่วงเวลาที'บริษทัฯทาํการปิดงบการเงินเรียบร้อย 

2.2 สินทรัพย์ (Asset) 

สินทรัพย ์หมายถึง เงินสด หรือ สิ'งของที'สามารถตีราคาออกมาเป็นตวัเงินได ้โดยมี กิจการ
หรือบุคคลเป็นเจา้ของ แบ่งออกเป็นสินทรัพยที์'มีตวัตน เช่น เงินสด ที'ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
สาํนกังาน เป็นตน้ และ สินทรัพยที์'ไม่มีตวัตน เช่น ลิขสิทธิ>  สิทธิบตัร ค่าความนิยม เป็นตน้ โดย
สินทรัพยน์ั�นจะประกอบไปดว้ย สินทรัพยห์มุนเวยีน และ สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

 สินทรัพยห์มุนเวยีน (Current Asset) หมายถึง สินทรัพยที์'มีสภาพคล่องสูง สามารถ
แลกเปลี'ยนเป็นเงินสดไดง่้าย เช่น สินคา้วตัถุดิบ สินคา้สาํเร็จรูป และ ลูกหนี�การคา้ เป็นตน้ 
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 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (Non-current Asset) หมายถึง สินทรัพยที์'มีสภาพคล่องตํ'า สามารถ
แลกเปลี'ยนใหก้ลบัไปเป็นเงินสดไดย้าก เช่น เงินลงทุนระยะยาว ที'ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
สาํนกังาน เป็นตน้ 

�.� เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด (Cash and Cash Equivalent)  

ประกอบไปดว้ย เงินสดยอ่ย (Petty Cash) เงินสดในมือ(Cash on hand) เงินฝากธนาคาร
บญัชีออมทรัพย ์(Savings Bank Account) และ เงินฝากธนาคารบญัชีกระแสรายวนั (Current Bank 
Account) เป็นตน้ 

2.4 เงินลงทุนชั�วคราว (Temporary Investment) 

เงินลงทุนชั'วคราว หมายถึง การลงทุนในสินทรัพย ์ที'บริษทัฯมีความตั�งใจวา่จะทาํการ
ลงทุนโดยใชร้ะยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เช่น การนาํเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีเงินฝากประจาํ อายุ
นอ้ยกวา่ 12 เดือน บตัรฝากเงินสดที'มีการระบุระยะเวลาในการถือครองไวไ้ม่เกิน 12 เดือน ซึ' ง
บริษทัฯจะสามารถไดรั้บผลตอบแทนในรูปของดอกเบี�ย เงินปันผล เป็นตน้  

�.% ลูกหนี*การค้าและลูกหนี*อื�น (Trade Receivable) 

 ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื'น หมายถึง ลูกหนี� ที'เกิดจากการขายสินคา้เป็นเงินเชื'อและยงัคา้ง
ชาํระกบัทางบริษทัฯ ซึ' งบริษทัฯคาดวา่จะไดรั้บการชาํระจากลูกหนี�ในภายหลงัวนัที'มีการปิดงบ
การเงิน (โดยปกติแลว้ลูกหนี� ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินประมาณ 5G วนั) และ อาจ
รวมถึงรายการที'เป็นค่าใชจ่้ายที'กิจการไดท้าํการจ่ายล่วงหนา้ หรือ เช็ครับล่วงหนา้ เป็นตน้ 

�., เงินให้กู้ยืมระยะสั*น (Short-term loans to related parties) 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�น หมายถึง เงินที'กิจการไดท้าํการมอบใหแ้ก่กรรมการ หรือ บุคคลอื'น
เพื'อนาํไปใชส่้วนตวั จดัถือวา่เป็นการกูย้มื โดยระยะเวลาในการกูย้มืนั�น จะตอ้งมีอายนุอ้ยกวา่ 1 ปี 

 

 

 

 



5 
 

 

�.1 สินค้าคงเหลือ (Inventory)  

สินคา้คงเหลือ หมายถึง วตัถุดิบ งานระหวา่งทาํ สินคา้สาํเร็จรูป ที'กิจการคงเหลืออยูใ่น
กิจการ ณ วนัสิ�นงวด หากตรวจสอบงบการเงินโดยละเอียดจะพบวา่ สินคา้คงเหลือสามารถนาํไป
คาํนวณหาตน้ทุนขายไดจ้ากสูตร ตน้ทุนขาย = สินคา้คงเหลือตน้งวด + ซื�อสินคา้ – สินคา้คงเหลือ
ปลายงวด (+ รับเพิ'ม – โอนออก) มีไวเ้พื'อใชส้าํหรับการขายเพื'อหากาํไรของบริษทัฯ 

�.3 สินทรัพย์หมุนเวยีนอื�น (Other current assets)  

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื'น หมายถึง สินทรัพยอื์'นๆ ที'กิจการมีความตั�งใจที'จะถือครองไวเ้พื'อ
ใชป้ระโยชน์ หรือทาํให้เกิดประโยชน์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ยกตวัอยา่งเช่น ค่าเบี�ย
ประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ ค่ากาํจดัปลวกจ่ายล่วงหนา้ ดอกเบี�ยคา้งรับ ค่าบริการคา้งรับ เป็นตน้ 

�.5 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สํานักงาน (Land, Building and equipment) 

ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํนกังาน หมายถึง สินทรัพยถ์าวรที'กิจการไดท้าํการลงทุนเพื'อ
นาํมาใชเ้พื'อใหเ้กิดประโยชน์ต่อกิจการ อายกุารใชง้านมากกวา่ 1 ปี โดยปกติแลว้ผูท้าํบญัชีจะทาํ
การตดัค่าเสื'อมราคาเป็นประจาํทุกปี โดยมูลค่าซากของสินทรัพยป์ระเภทนี�  ณ วนัสุดทา้ยที'มีการตดั
ค่าเสื'อมราคามูลค่าซากจะมีค่าอยา่งนอ้ย 1 บาทเสมอ 

�.�9 ที�ดิน (Land) 

ที'ดิน หมายถึง บริเวณสถานที'ก่อตั�งของบริษทัฯ ที'บริษทัฯไดท้าํการครอบครองไว ้เพื'อ
สร้างสิ'งปลูกสร้าง ไวใ้ชเ้พื'อใหเ้กิดประโยชน์ต่อกิจการ 

�.�� อาคารและอุปกรณ์ (Building and equipment) 

อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพยใ์นรูปแบบสินทรัพยที์'มีตวัตน สามารถจบัตอ้งได ้
สามารถนาํมาคิดค่าเสื'อมราคาได ้โดยการคิดค่าเสื'อมราคานั�น สามารถกระทาํไดโ้ดย J วธีิ ไดแ้ก่ วธีิ
เส้นตรง วธีิยอดลดลงทวคูีณ วธีิผลรวมจาํนวนปี และ วธีิจาํนวนผลผลิต ซึ' งในแต่ละกิจการก็จะมี
วธีิการในการคาํนวณที'แตกต่างกนัตามลกัษณะความเหมาะสมของกิจการ 
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�.�� สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มีลกัษณะเช่นเดียวกนักบัสินทรัพยถ์าวร แต่สินทรัพยป์ระเภทนี�ไม่
สามารถนาํมาตรวจสอบให้เห็นไดด้ว้ยตาเปล่า แต่มีการทาํรายการซื�อเขา้มาเพื'อใชป้ระโยชน์ใน
กิจการ เช่น โปรแกรมซอฟแวร์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ที'ถูกนาํมาใชใ้นกิจการจะถูกนาํมาคาํนวณคิด
ค่าตดัจาํหน่ายในทุกๆปี ซึ' งวธีิการตดัจาํหน่ายนั�นจะมีวธีิคิด J ประการเช่นเดียวกนักบัค่าเสื'อมราคา 

�.�� เงินฝากธนาคารที�มีภาระผูกพนั (Cash at bank pledged as collateral)  

เงินฝากธนาคารที'มีภาระผกูพนั หมายถึง การนาํเงินส่วนหนึ'งของบญัชีเงินฝากธนาคาร
นาํไปใชใ้นการขอกูย้มื ค ํ�าประกนั หรือ อื'นๆ เช่น นาํเงินฝากธนาคารไปคํ�าประกนัเงินกูย้มืใหก้บั
บริษทัยอ่ย หรือ อาจนาํเงินส่วนหนึ'งจากบญัชีเงินฝากธนาคารไปคํ�าประกนัระบบสาธารณูปโภค 
เป็นตน้ 

�.�@ เงินให้กู้ยืมระยะยาว (Long-term loan) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว หมายถึง การใหเ้งินกูย้มืแก่กิจการที'เกี'ยวขอ้ง หรือ บุคคลที'เกี'ยวขอ้ง
กบักิจการ โดยมีระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินเกินกวา่ 1 ปี 

�.�% สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื�น (Other non-current assets)  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื'น หมายถึง สินทรัพยที์'กิจการมีไวค้รอบครองและกิจการตั�งใจที'
ถือครองสินทรัพยน์ั�นเกินกวา่ 1 ปี นอกเหนือจากสินทรัพยที์'กล่าวขึ�นมาในขา้งตน้ เช่น เงินประกนั
มิเตอร์นํ�าประปา เงินประกนัมิเตอร์ไฟฟ้า เงินมดัจาํจ่าย เป็นตน้ 
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�.�, หนี*สิน (Liabilities) 

 หนี� สิน หมายถึง ภาระค่าใชจ่้ายที'บริษทัฯจาํเป็นจะตอ้งทาํการจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้หนี� ใน
อนาคต แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามระยะเวลา ไดแ้ก่ หนี� สินหมุนเวยีน และ หนี� สินไม่หมุนเวยีน 

 หนี� สินหมุนเวยีน (Current Liabilities) หมายถึง ภาระค่าใชจ่้ายคา้งจ่างที'กิจการจะตอ้งทาํ
การจ่ายชาํระภายในระยะเวลา 1 ปี เป็นหนี� สินที'เหมาะกบับริษทัฯที'มีสภาพคล่องทางการเงินสูง 
ยกตวัอยา่งเช่น เงินเบิกเกินบญัชี เจา้หนี�การคา้ ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย และเงินกูย้มืระยะสั�น เป็นตน้ 

 หนี� สินไม่หมุนเวยีน (Non-current Liabilities) หมายถึง ภาระค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายที'กิจการ มี
ความประสงคที์'จะทาํการจ่ายชาํระ เกินกวา่ 1 ปี ยกตวัอยา่งเช่น เงินกูย้มืระยะยาว เจา้หนี�ตามสัญญา
เช่าทางการเงิน และ ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน เป็นตน้ 

2.17 เงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft หรือ O/D) 

เงินเบิกเกินบญัชี หมายถึง การกูย้มืเงินจากธนาคารดว้ยวธีิการเบิกเงินเกินบญัชีออกไปก่อน
โดยจะตอ้งทาํการสั'งจ่ายผา่นเช็คสมุดบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั 

2.18 เจ้าหนี*การค้าและเจ้าหนี*อื�น (Trade Accounts payable)  

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื'น หมายถึง เจา้หนี� ที'บริษทัฯทาํการดาํเนินงานเป็นปกติ และมี
ระยะเวลาหนี� สินตามที'ตกลงกนัไว ้ณ วนัสิ�นงวด เมื'อถึงเวลาหลงัจากวนัสิ�นงวด กิจการจะตอ้งทาํ
การชาํระหนี�คงคา้งชนิดนี�  ยกตวัอยา่งเช่น เจา้หนี�การคา้ เช็คจ่ายล่วงหนา้ ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย เป็นตน้ 

2.19 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued expenses) 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย หมายถึง ค่าใชจ่้ายที'กิจการยงัมีการคา้งชาํระอยูก่บัเจา้หนี�  ณ วนัสิ�นงวด 
จะมีลกัษณะเช่นเดียวกนักบั เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื'น 

2.20 เงินกู้ยืมระยะสั*น (Short-term loan payable)  

เงินกูย้มืระยะสั�น หมายถึง การกูย้มืเงินจากบุคคลภายนอกเพื'อนาํมาใชใ้นกิจการ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นอกจากนี� กิจการจะตอ้งทาํการจ่ายชาํระดอกเบี�ย ตามที'มีระบุเอาไวใ้นสัญญาอีกดว้ย 
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�.�� หนี*สินหมุนเวียนอื�น (Other current liabilities)  

หนี� สินหมุนเวยีนอื'น หมายถึง ภาระค่าใชจ่้ายที'กิจการจะตอ้งจ่ายชาํระภายใน 1 ปี 
นอกเหนือจากที'กิจการทาํการดาํเนินงานเป็นปกติ ยกตวัอยา่งเช่น เงินคํ�าประกนั รายไดรั้บล่วงหนา้ 
รายไดร้อรับรู้ ภาษีเงินไดห้กั ณ ที'จ่ายรอนาํส่ง ภาษีหกั ณ ที'จ่ายคา้งจ่าย ภ.ง.ด.1 ภาษีหกั ณ ที'จ่าย 
ภ.ง.ด. 5/Q5 และเจา้หนี�กรมสรรพากร เป็นตน้ 

2.22 เงินกู้ยืมระยะยาว (Non-current liabilities)  

เงินกูย้มืระยะยาว หมายถึง ภาระค่าใชจ่้ายที'เกิดจากการทาํสัญญาของกิจการ ที'กิจการ
ตอ้งการที'จะจ่ายชาํระคืนเกินกวา่ 1 ปี 

2.23 เจ้าหนี*ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (Account Payable Finance Lease)  

เจา้หนี�ตามสัญญาเช่าทางการเงิน หมายถึง เจา้หนี�ตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วนัที'ทาํการ
ปิดบญัชี หกัออกดว้ย เจา้หนี�ตามสัญญาเช่าทางการเงินที'ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี หกัออกดว้ย 
ดอกเบี�ยจ่ายคา้งจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน ภายหลงัจากวนัที'ทาํการปิดบญัชี หกัออกดว้ย ภาษี
ซื�อที'ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 

เจา้หนี�ตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วนัที'ทาํการปิดบญัชีจะเกิดจาก ยอดเงินที'จะตอ้งชาํระ
ทั�งหมดตามสัญญา + ภาษีมูลค่าเพิ'ม + เงินที'ชาํระไวเ้พื'อคํ�าประกนั แลว้จึงหกัออกตามการรับรู้ของ
การจ่ายชาํระในแต่ละเดือน ตั�งแต่วนัที'เริ'มตน้ทาํสัญญา จนถึงวนัที'ปิดงบการเงิน ยอดคงเหลือ ณ 
วนัที'ทาํการปิดงบการเงินจะถูกนาํมาแสดงในบญัชีเจา้หนี�ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 
�.�@ ส่วนของหนี*สินระยะยาวที�ถึงกาํหนดชําระภายใน � ปี (Current portion of long-term 
liabilities) 

ส่วนของหนี� สินระยะยาวที'ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี หมายถึง ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายที'กิจการ
จะตอ้งทาํการชาํระซึ'งถูกแยกออกจากส่วนของหนี� สินระยะยาว ระยะเวลา 12 เดือน 
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2.25 ดอกเบี*ยตามสัญญาเช่าทางการเงินค้างชําระ (Deferred interest)  

ดอกเบี�ยตามสัญญาเช่าทางการเงินคา้งชาํระ หมายถึง ส่วนที'กิจการไดมี้การคิดคาํนวณ
เพิ'มเติมนอกเหนือจากสัญญา ที'กิจการมีหนา้ที'จ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทางการเงิน 

�.�, ภาษีซื*อที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชําระ (Undue Input Tax)  

ภาษีซื�อที'ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ หมายถึง ภาษีที'บริษทัฯยงัไม่ไดมี้การจ่ายชาํระเงินใหแ้ก่
เจา้หนี�  จึงยงัไม่มีการรับใบกาํกบัภาษี 

�.�1 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (Employee Benefit)  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน หมายถึง ภาระที'บริษทัฯจาํเป็นจะตอ้งสาํรองเงิน
เพิ'มเติมไวใ้ห้แก่พนกังานในกรณีที'เกิดเหตุฉุกเฉิน ดงันั�น เมื'อมีการจ่ายชาํระใหแ้ก่พนกังาน หรือ 
การนาํเงินของบริษทัมาสาํรองไวใ้หพ้นกังานเพิ'มเติมภายในงวด กิจการจะตอ้งมีการบนัทึกบญัชี
ค่าใชจ่้ายที'เกิดขึ�นดว้ย 

�.�3 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย (Accrued corporate income tax)  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย หมายถึง ภาระค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายของบริษทัฯ เมื'อบริษทัฯมี
กาํไรจากผลประกอบการ โดยภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย จะเกิดจากการนาํยอดรายได ้หกัออก
ดว้ย ยอดค่าใชจ่้าย จะเกิดเป็นกาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชี แลว้กิจการจะตอ้งทาํการ บวกกลบั หรือหกั
ออก รายการบางรายการที'เกิดขึ�นภายในงวด ที'ทางบญัชีอนุญาต แต่ ทางภาษีไม่อนุญาตใหเ้รียบร้อย
ก่อน จึงจะไดเ้ป็นกาํไรทางภาษี หลงัจากนั�นจะตอ้งนาํมาคาํนวณดูวา่กิจการมีภาระที'จะตอ้งจ่าย
ชาํระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจาํนวนเท่าใด แลว้จึงนาํมาหกัออกดว้ย แบบแสดงรายการภาษีเงินได ้
ภ.ง.ด.Q1 (ภาษีกลางปี) และ ภาษีหกั ณ ที'จ่าย ส่วนที'เหลือที'ยงัไม่ไดท้าํการจ่ายชาํระ จะตอ้งนาํมา
ตรวจสอบกบัแบบแสดงรายการภาษีเงินได ้ภ.ง.ด. QG (ภาษีสิ�นปี) 

2.29 หนี*สินไม่หมุนเวียนอื�น (Other non-current liabilities)  

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื'น หมายถึง หนี� สินอื'นๆที'กิจการไดมี้ภาระที'จะตอ้งทาํการจ่ายชาํระ
เกินกวา่ระยะเวลา 1 ปี ยกตวัอยา่งเช่น เงินทดรองจ่าย เงินประกนัมิเตอร์นํ�าประปา เงินประกนั
มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นตน้ 
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�.�9 ส่วนของเจ้าของ (Equity) 

ส่วนของเจา้ของ หมายถึง สินทรัพยที์'อยูใ่นส่วนของเจา้ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ จะ
ประกอบไปดว้ย ทุนเรือนหุ้น และผลกาํไรขาดทุน  

�.�� ทุนเรือนหุ้น (Share capital) 

ทุนเรือนหุ้น หมายถึง ทุนที'เกิดจากการนาํหุ้นส่วนไปขายมอบใหแ้ก่เจา้ของร่วมในกิจการ 

�.�� งบกาํไรขาดทุน (Profit and Loss Statement) 

 งบกาํไรขาดทุน คือ งบการเงินที'แสดงผลการดาํเนินงานของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ'ง 
เช่นรอบปีบญัชี โดยจะแสดงรายได ้ค่าใชจ่้าย และกาํไรหรือขาดทุนสุทธิ ที'จะช่วยใหผู้ใ้ชท้ราบวา่
ผลกาํไรหรือขาดทุนของกิจการนั�นมาจากส่วนใด เพื'อปรับปรุงการดาํเนินงาน และคาดการณ์ผล
การดาํเนินงานในอนาคต 

งบกาํไรขาดทุนประกอบไปดว้ย 

1. รายได ้
2. รายไดอื้'น 
3. ค่าใชจ่้าย 
4. ตน้ทุนทางการเงิน 
5. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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�.�� รายได้ (Revenue) 

 รายได ้หมายถึง กระแสเขา้ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (Inflow of Economic Beneflt) ก่อน
หกัค่าใชจ่้ายที'กิจการไดรั้บหรือคา้งรับ ในรอบระยะเวลาบญัชีซึ' งเกิดขึ�นจากกิจกรรมตามปกติของ
กิจการเมื'อกระแสเขา้นั�นส่งผลใหส่้วนของเจา้ของเพิ'มขึ�นทั�งนี�ไม่รวมถึงเงินทุนที'ไดรั้บจากผูมี้ส่วน
ร่วมในส่วนของเจา้ของกิจการ เงินที'กิจการเรียกเก็บแทนบุคคลที'สาม  

การรับรู้รายได(้RevenueRecognition)หมายถึง การรวบรวมรายการหรือเหตุการณ์ทาง
บญัชีเขา้เป็นส่วนหนึ'งของงบกาํไรขาดทุน ดงันั�น เมื'อกิจการมีการรับรู้รายไดจ้ะตอ้งปฏิบติั คือ 
จะตอ้งนาํรายการหรือเหตุการณ์ทางบญัชีนั�นไปบนัทึกบญัชีเป็นรายได ้และนาํรายไดด้งักล่าวไป
คาํนวณกาํไรสุทธิในงบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับผูป้ระกอบการที'จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ'มตอ้งยื'นแบบ ภ.พ. 5G หรือ ยื'นภาษีมูลค่าเพิ'ม 
พร้อมกบัชาํระภาษีมูลค่าเพิ'ม หากคาํนวณแลว้ในเดือนนั�นๆ มีภาษีขายมากกวา่ภาษีซื�อ 
2.34 รายได้อื�น (Other Revenue)  

รายไดอื้'น หมายถึง รายไดที้'ไม่เกิดจากการดาํเนินงานตามปกติของกิจการ แต่เป็นรายไดที้'
ไดรั้บมาเนื'องจากการประกอบกิจการซึงเป็นผลพลอยไดจ้ากการดาํเนินงาน เช่น รายได ้จากการ
ขายสินทรัพยป์ระเภทที'ดิน อาคาร อุปกรณ์ ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคาร เป็นตน้ 
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2.35 ค่าใช้จ่าย (Expense)  

ค่าใชจ่้าย หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้หรือบริการที'กิจการไดจ่้ายไปเพื'อก่อให้เกิดรายได ้ซึ' ง
มีผลทาํใหสิ้นทรัพยข์องกิจการลดลง กิจการสามารถแบ่งค่าใชจ่้ายไดด้งันี�  

1.ตน้ทุนสินคา้ขาย (Cost of Goods Sold) หมายถึง ราคาตน้ทุนของสินคา้ที'ขายไปซึ'ง
ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที'กิจการจ่ายไปเพื'อใหสิ้นค่าอยูใ่นสภาพพร้อมขาย เช่น ค่าซื�อสินคา้ 
ค่าขนส่งสินคา้เขา้ ค่าภาษีศุลกากร เป็นตน้ 

2.ค่าใชจ่้ายในการขาย (Selling Expenses) หมายถึง ค่าใชจ่้ายต่าง ๆที'เกี'ยวขอ้งกบัการขาย
สินคา้ ไดแ้ก่ เงินเดือนของพนกังานขาย ค่าโฆษณา ค่านายหนา้ ค่าขนส่งสินคา้ใหลู้กคา้ เป็นตน้ 

3.ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (Administrator Expenses) ค่าใชจ่้ายเกี'ยวกบัการบริหารงานของ
ฝ่ายบริหาร เช่น เงินเดือนผูบ้ริหาร เงินเดือนพนกังานที'ปฏิบติังานในสาํนกังาน ค่าเช่าสํานกังาน ค่า
เสื'อมราคาอุปกรณ์สาํนกังาน เป็นตน้ 

4.ค่าใชจ่้ายอื'น ๆ (Other Expenses) หมายถึง ค่าใชจ่้ายที'นอกเหนือจากค่าใชจ่้ายขา้งตน้ เช่น
ดอกเบี�ยจ่าย ผลขาดทุนจากราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด ผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์เป็นตน้ 

การรับรู้ค่าใชจ่้าย 

ในการบนัทึกบญัชีที'เกี'ยวกบัค่าใชจ่้าย จะตอ้งพิจารณาวา่เมื'อใดจึงจะถือไดว้า่มีค่าใชจ่้ายและนาํ
รายการที'เกิดขึ�นมาบนัทึกบญัชี โดยการพิจารณาขึ�นอยูก่บัหลกัเกณฑใ์นการรับรู้ค่าใชจ่้ายที'กิจการ
ใช ้อนัมีผลกระทบต่อจาํนวนค่าใชจ่้ายที'รายงานในแต่ละงวดบญัชี เกณฑใ์นการรับรู้ค่าใชจ่้ายที'
นิยมใชก้นัทั'วไปมี 2 เกณฑใ์หญ่ ๆ คือ 

1) เกณฑเ์งินสด (Cash Basis) 
2) เกณฑค์งคา้ง (Accrual Basic) 

2.36 ต้นทุนทางการเงิน (Financial Cost) 

 ตน้ทุนทางการเงิน หมายถึง ค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนที'เกิดขึ�นจากการก่อหนี� สินของกิจการ 
เช่น ดอกเบี�ยเงินกู ้ค่าธรรมเนียมธนาคารที'เกิดจากการกูย้มืเงิน ดอกเบี�ยที'เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน 
เป็นตน้ 
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2.37 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นเครื'องมือของรัฐประเภทหนึ'ง ที'จดัเก็บจากผูป้ระกอบการที'มี
รายไดจ้ากการประกอบกิจการหรือเนื'องจากการประกอบกิจการของบริษทั หรือหา้งหุ้นส่วนนิติ
บุคคลในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี มีกาํหนดสิบสองเดือนต่อหนึ'งรอบระยะเวลาบญัชี นอกจากนี�ยงั
มีวธีิการจดัเก็บวธีิอื'นอีก คือ เก็บจากยอดรายรับหรือยอดขายก่อนหกัรายจ่ายใดๆ หรือเก็บจากค่า
โดยสาร ค่าระวางฯ ของกิจการขนส่งระหวา่งประเทศ หรือเก็บจากการจาํหน่ายเงินกาํไรไป
ต่างประเทศ เป็นตน้ 
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กรุงเทพมหานคร �2322 

หมายเลขโทรศพัท ์: 086-789-8263 

E-mail : Puiporntip@hotmail.com 

 

ภาพที� �.�.�. แผนที� บริษทั มิเนอร์วา ออดิทติ�ง เซอร์วสิ จาํกดั 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ การให้บริการหลกัขององค์กร 

 ใหบ้ริการดา้นการตรวจสอบบญัชีประจาํปี ตรวจสอบบญัชีครึ� งปี ตรวจสอบภายใน ให้
คาํปรึกษาแนะนาํทางดา้นบญัชีครบวงจร ตามที�กฎหมายกาํหนด เป็นที�ยอมรับทั�งองคก์รเอกชน 
และ ราชการในประเทศไทย 
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�.� รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� �.�.�. แผนผงั Flow Chart บริษทั มิเนอร์วา ออดิทติ�ง เซอร์วสิ จาํกดั 

 การจดัการของบริษทั มิเนอร์วา ออดิทติ�ง เซอร์วสิ จาํกดั บริษทัมีผูบ้ริหารเป็นผูป้ระเมิน
ความเสี�ยง ออกแบบงานการตรวจสอบ สาํหรับพนกังานเพื�อใหด้าํเนินงานตรงตามวตัถุประสงค์
ขององคก์ร นอกจากนี�  บริษทัยงัมีผูใ้หค้าํปรึกษาสาํหรับองคก์ร เพื�อทาํการประเมินประสิทธิภาพ
การดาํเนินงานของพนกังาน การตรวจสอบของพนกังานจะกระทาํการโดยเป็นทีม โดยมีพนกังานที�
ปรึกษาคอยประเมิน วธีิการตรวจสอบของพนกังานฝึกหดั วา่ตรงตามวตัถุประสงคข์องมาตรฐาน
การตรวจสอบบญัชีหรือไม่  
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�.) ตําแหน่งและลกัษณะงานที�นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 �.N.�. ตาํแหน่งที�นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

   นางสาวภรณ์ฤทยั บุญสิน ตาํแหน่ง ผูช่้วยผูต้รวจสอบบญัชี (Assistant Auditor) 

   นายสุรสิทธิU  อภิฉตัรภาณุวงศ ์ตาํแหน่ง ผูช่้วยผูต้รวจสอบบญัชี (Assistant Auditor) 

 �.N.!. ลกัษณะงานที�นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

   คณะผูจ้ดัทาํรายงานไดรั้บการมอบหมายใหท้าํการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของ
ลูกคา้ วา่ถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงตามมาตรฐานการสอบบญัชีหรือไม่ พร้อมทั�งจดัทาํกระดาษทาํการ
เพื�อนาํเสนอขอ้มูลต่อผูบ้ริหารขององคก์ร วา่การตรวจสอบตรงตามแผนงานที�วางไวห้รือไม่ 

�.1 ชื�อและตําแหน่งงานของพนักงานที�ปรึกษา 

 �.&.�. ชื�อพนกังานที�ปรึกษา   คุณพรทิพย ์วญิXูปกรณ์ 

 �.&.!. ตาํแหน่งของพนกังานที�ปรึกษา  Office Partner 

3.6 ระยะเวลาที�ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 �.3.�. ระยะเวลาในการดาํเนินงาน              วนัที� �N พฤษภาคม – �� สิงหาคม !&3!  

        (รวม 16 สัปดาห์) 

 3.6.2. วนัและเวลาในการปฏิบติังาน             วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา \.00 - 17.30น. 
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�.7 ขั�นตอนและวธีิการดําเนินงาน 

ขั�นตอนการดําเนินงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 
เก็บรวบรวมขอ้มูล ของ

สถานประกอบการ 
    

ประเมินความเสี�ยง และ
วางแผนงานตรวจสอบ 
ของสถานประกอบการ 

    

กาํหนดวตัถุประสงคใ์น
การตรวจสอบบญัชีของ

สถานประกอบการ 

    

รวบรวมและจดัเก็บ
หลกัฐานงานตรวจสอบ
รายการทางบญัชีต่างๆ 
ตามแผนงานที�วางไว ้

    

จดัทาํกระดาษทาํการ
งานตรวจสอบเพื�อ

นาํเสนอต่อผูบ้ริหาร 

    

สรุปผลการดาํเนินงาน 
และจดัทาํรูปเล่ม

รายงาน  
สหกิจศึกษา 
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�.= อุปกรณ์และเครื�องมือที�ใช้  

 �.].�. อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

   - คอมพิวเตอร์แบบพกพา 

   - โทรศพัทเ์คลื�อนที� 

   - เครื�องถ่ายสาํเนาเอกสาร    

 3.8.2. อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ (Software) 

   - โปรแกรม Microsoft Excel 

 3.8.3. อื�นๆ (Others) 

   - สมุดจดขอ้มูล 

   - เครื�องคาํนวณเลขแบบพกพา 

 



 

 

บทที� � 

ผลการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 

จากการเขา้ไปปฏิบติังานในรายวชิาสหกิจศึกษาที� บริษทั มิเนอร์วา ออดิตติ#ง เซอร์วสิ จาํกดั 
คณะผูจ้ดัทาํสามารถจดัทาํสรุปวธีิการตรวจสอบงบการเงินไดโ้ดยสังเขปดงันี#  

4.1 วธีิการตรวจสอบงบทดลอง 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ABC 

งบทดลองเปรียบเทียบ 

ณ วนัที� 12 ธนัวาคม 34X1 

เลขที�บญัชี  ชื�อบญัชี ยอดยกมา ยอดยกไป 
1111-00   เงินสด XXX XXX 
1113-01   เงินฝากออมทรัพย ์ธ.กสิกรไทย  XXX XXX 
1113-03   เงินฝากออมทรัพย ์ธ.กรุงเทพ  XXX XXX 
1113-04   เงินฝากออมทรัพย ์ธ.ทิสโก ้ XXX XXX 
1130-01   ลูกหนี#การคา้ XXX XXX 
1130-02   เช็ครับลงวนัที�ล่วงหนา้ XXX XXX 
1151-05   ค่าเบี#ยประกนัจ่ายล่วงหนา้ XXX XXX 
1140-02   สินคา้สาํเร็จรูปคงเหลือ XXX XXX 
1410-03   เครื�องใช ้, อุปกรณ์สาํนกังาน XXX XXX 
1410-05   ยานพาหนะ XXX XXX 
1420-03   ค่าเสื�อมราคาสะสม-เครื�องใช ้,อุปกรณ์สาํนกังาน XXX XXX 
1420-05   ค่าเสื�อมราคาสะสม-ยานพาหนะ XXX XXX 
1151-02   ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ XXX XXX 
1157-00   ภาษีถูกหกั ณ ที�จ่าย XXX XXX 
1500-06   เงินประกนั-ค่าเช่าโกดงั XXX XXX 
2120-01   เจา้หนี#การคา้ XXX XXX 
2120-02   เช็คจ่ายล่วงหนา้ XXX XXX 
2131-02   เงินโบนสัคา้งจ่าย XXX XXX 
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2131-03   ค่านายหนา้คา้งจ่าย XXX XXX 
2131-04   เงินประกนัสังคมรอนาํส่ง XXX XXX 
2131-05   ค่าโทรศพัทค์า้งจ่าย XXX XXX 
2131-09  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื�นๆ XXX XXX 
2132-05  ภาษีนิติบุคคลคา้งจ่าย XXX XXX 
2132-01   ภาษีหกั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย ภงด.1 XXX XXX 
2132-03   ภาษีหกั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย ภงด.3/53 XXX XXX 
2137-00   เจา้หนี#กรมสรรพากร XXX XXX 
3100-01   ทุนเรือนหุ้น XXX XXX 
3200-00   กาํไรสะสม XXX XXX 
4100-01   รายไดจ้ากการขาย XXX XXX 
4100-03   รับคืนสินคา้ XXX XXX 
4100-04   ส่วนลดจ่าย XXX XXX 
4200-01   ดอกเบี#ยรับ XXX XXX 
4200-02  กาํไร(ขาดทุน)จากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น XXX XXX 
4200-03   ส่วนลดผลต่างเงินสด XXX XXX 
4200-10   รายไดส่้งเสริมการขาย XXX XXX 
1140-02   สินคา้คงเหลือ-ตน้งวด XXX XXX 
5130-01   ซื#อ-ในประเทศ XXX XXX 
1140-02   สินคา้คงเหลือ-ปลายงวด XXX XXX 
5130-03   ส่งคืนสินคา้ XXX XXX 
5130-04   ส่วนลดรับ XXX XXX 
5200-01   ค่าคอมมิชชั�น XXX XXX 
5200-04   ค่าส่งเสริมการขาย XXX XXX 
5200-05   ค่านํ#ามนั XXX XXX 
5200-09   ค่าใชจ่้ายเดินทางและยานพาหนะ XXX XXX 
5200-10   ค่าเช่าโกดงัสินคา้ XXX XXX 
5310-01   เงินเดือน XXX XXX 
5310-04   โบนสั XXX XXX 
5310-06  เงินชดเชยจากการเลิกจา้ง XXX XXX 
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5310-09   เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม XXX XXX 
5310-10   เงินสมทบกองทุนทดแทน XXX XXX 
5320-01   ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ ์ XXX XXX 
5320-02   ค่าซ่อมแซม XXX XXX 
5330-01   ค่าโทรศพัท ์ XXX XXX 
5330-02   ค่าไฟฟ้า XXX XXX 
5330-03   ค่านํ#าประปา XXX XXX 
5330-04   ค่าไปรษณีย ์ XXX XXX 
5340-03   ค่าเสื�อมราคา-เครื�องใช,้อุปกรณ์สาํนกังาน XXX XXX 
5340-05   ค่าเสื�อมราคา-ยานพาหนะ XXX XXX 
5350-04   ค่าเบี#ยประกนั-ยานพาหนะ XXX XXX 
5360-01   ภาษีบาํรุงทอ้งที�และภาษีโรงเรือน XXX XXX 
5360-02   ค่าภาษียานพาหนะ XXX XXX 
5360-03   ภาษีป้าย XXX XXX 
5360-04   ค่าธรรมเนียมธนาคาร XXX XXX 
5360-07   ค่าบริการทางวชิาชีพบญัชี XXX XXX 
5370-03  ค่ารับรอง XXX XXX 
5370-04   ค่าบริจาคการกุศล XXX XXX 
5370-06   ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด XXX XXX 
5390-02   ภาษีซื#อขอคืนไม่ได ้ XXX XXX 
4100-04   ส่วนลดจ่าย XXX XXX 
6000-00  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล XXX XXX 

ตวัอยา่ง P.2. แสดงรายละเอียดของงบทดลอง  

 เมื�อผูส้อบบญัชีไดรั้บงบทดลองมาเป็นที�เรียบร้อยแลว้ สิ�งต่อไปที�ผูส้อบบญัชีควรคาํนึงถึง
คือความถูกตอ้งและความครบถว้นของงบทดลอง ผูส้อบบญัชีจะตอ้งนาํงบทดลองที�ได ้มาทาํการ
ตรวจสอบยอดยกมา และ ยอดยกไป กบัรายงานบญัชีแยกประเภททั�วไปใหเ้รียบร้อยก่อน ซึ� งผูส้อบ
บญัชี สามารถตรวจสอบยอดยกมา ไดเ้ฉพาะในหมวด สินทรัพย ์หนี# สิน และส่วนของเจา้ของ 
เท่านั#น และ สามารถตรวจสอบยอดยกไป ไดใ้นทุกหมวด 
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 เมื�อผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบทดลองเป็นที�เรียบร้อยแลว้ ผูส้อบบญัชีจะตอ้งทาํการกาํหนด
รหสั(Reference) ใหแ้ก่กระดาษทาํการยอ่ย และ ใหห้มวดหมู่กบักลุ่มรายการในงบทดลองที�ไดรั้บ
มา โดยเริ�มตน้จากการแยกงบทดลองออกเป็น งบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบกาํไรขาดทุน 

จากตวัอยา่ง P.2. ผูส้อบบญัชีสามารถแยกงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไรขาดทุน
ออกมา และทาํการจดัหมวดหมู่ยอ่ยลงมาไดด้งันี#  

4.2 วธีิการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน 

เลขที�บญัชี  ชื�อบญัชี ยอดยกมา ยอดยกไป 
สินทรัพย ์     
สินทรัพยห์มุนเวยีน   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Ref.5100)   
1111-00   เงินสด XXX XXX 
1113-01   เงินฝากออมทรัพย ์ธ.กสิกรไทย  XXX XXX 
1113-03   เงินฝากออมทรัพย ์ธ.กรุงเทพ  XXX XXX 
1113-04   เงินฝากออมทรัพย ์ธ.ทิสโก ้ XXX XXX 
ลูกหนี#การคา้และลูกหนี# อื�น (Ref.5300)   
1130-01   ลูกหนี#การคา้ XXX XXX 
1130-02   เช็ครับลงวนัที�ล่วงหนา้ XXX XXX 
1151-05   ค่าเบี#ยประกนัจ่ายล่วงหนา้ XXX XXX 
สินคา้คงเหลือ (Ref.5400)   
1140-02   สินคา้สาํเร็จรูปคงเหลือ XXX XXX 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น (Ref.5500)   
1151-02   ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ XXX XXX 
1157-00                ภาษีถูกหกั ณ ที�จ่าย        XXX         XXX 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน    
อุปกรณ์-สุทธิ (Ref.5600)  
1410-03   เครื�องใช ้, อุปกรณ์สาํนกังาน XXX XXX 
1410-05   ยานพาหนะ XXX XXX 
1420-03   ค่าเสื�อมราคาสะสม-เครื�องใช ้,อุปกรณ์สาํนกังาน XXX XXX 
1420-05   ค่าเสื�อมราคาสะสม-ยานพาหนะ XXX XXX 
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น (Ref.5800)   
1500-06   เงินประกนั-ค่าเช่าโกดงั XXX XXX 
     U   U 
หนี# สินและส่วนของเจา้ของ   
หนี# สินหมุนเวยีน   
เจา้หนี#การคา้และเจา้หนี# อื�น (Ref.6100)   
2120-01   เจา้หนี#การคา้ XXX XXX 
2120-02   เช็คจ่ายล่วงหนา้ XXX XXX 
2131-02   เงินโบนสัคา้งจ่าย XXX XXX 
2131-03   ค่านายหนา้คา้งจ่าย XXX XXX 
2131-04   เงินประกนัสังคมรอนาํส่ง XXX XXX 
2131-05   ค่าโทรศพัทค์า้งจ่าย XXX XXX 
2131-09  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื�นๆ XXX XXX 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย (Ref.6400)   
2132-05  ภาษีนิติบุคคลคา้งจ่าย XXX XXX 
หนี# สินหมุนเวยีนอื�น (Ref.6500)   
2132-01   ภาษีหกั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย ภงด.1 XXX XXX 
2132-03   ภาษีหกั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย ภงด.3/53 XXX XXX 
2137-00   เจา้หนี#กรมสรรพากร XXX XXX 
ส่วนของเจา้ของ (Ref.7100)   
3100-01   ทุนเรือนหุ้น XXX XXX 
3200-00   กาํไรสะสม XXX XXX 
     U   U 

ตวัอยา่ง P.3. การกาํหนดรหสัอา้งอิง และ สร้างกลุ่มใหแ้ก่งบแสดงฐานะการเงิน 

สิ�งที�ผูส้อบบญัชีควรคาํนึงถึงหลงัจากการจดัหมวดหมู่รายการบญัชี ในการตรวจสอบงบ
แสดงฐานะทางการเงิน ผูส้อบบญัชีควรตรวจสอบวา่ งบการเงินที�ไดน้าํมาใชน้ั#น สินทรัพย ์= 
หนี# สิน + ส่วนของเจา้ของหรือไม่ หากตวัเลขที�ไดม้านั#นตรงกนัแลว้ผูส้อบบญัชีจึงจะสามารถนาํงบ
การเงินที�ไดรั้บมานั#นใชใ้นการตรวจสอบได ้
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4.3 วธีิการตรวจสอบบัญชีในหมวดสินทรัพย์ 

วธีิการตรวจสอบสินทรัพยห์มุนเวยีน (Current Assets) ไดแ้ก่ 

2. เงินสดยอ่ย (Petty Cash) และเงินสดในมือ (Cash on hand) 

  1.1. สร้างกระดาษทาํการเลขที� 42ZZ 

 

ตวัอยา่ง P.1.2. การสร้างกระดาษทาํการเพื�อตรวจสอบ รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

รายการเงินสด (Cash) 

  ผูส้อบบญัชีสามารถเลือกทาํการตรวจนบัเงินสดก่อนหรือหลงัวนัที�บริษทัฯไดท้าํ
การปิดงบการเงิน แลว้จึงจดัทาํแบบกระทบยอดเงินสดสาํหรับรายการที�มีการเบิกเงินออกไปเพื�อ
นาํไปใช ้และ สาํหรับรายการที�มีการนาํเงินกลบัคืนไปยงัผูรั้กษาเงินสดยอ่ย เพื�อตรวจสอบมูลค่า
คงเหลือ ณ วนัสิ#นงวด วา่เป็นขอ้มูลที�ถูกตอ้ง ซึ� งการตรวจนบัเงินสดยอ่ย ผูส้อบบญัชีควรจะทาํการ
ตรวจนบัล่วงหนา้ไม่กี�วนั ก่อนที�บริษทัฯจะทาํการปิดงบการเงินในรอบบญัชีนั#นๆ เนื�องจากจะทาํ
ใหผ้ลคลาดเคลื�อนที�เกิดขึ#นสามารถเกิดขึ#นไดน้อ้ย โดยภายหลงัจากที�บริษทัฯไดมี้การจดัทาํกระทบ
ยอดเงินสดยอ่ยแลว้ ผูส้อบบญัชีตอ้งทาํการสุ่มตรวจรายการที�ถูกนาํไปกระทบหลงัจากที�มีการตรวจ
นบัดว้ย โดยวธีิการสุ่มตรวจนั#นจะขึ#นอยูก่บัการกาํหนดระดบัความมีนยัสาํคญัของผูส้อบบญัชี ซึ� ง
ผูส้อบบญัชีในแต่ละบริษทัฯนั#นก็จะมีวธีิการในการกาํหนดระดบันยัสาํคญัที�ไม่เท่ากนัขึ#นอยูก่บัการ
ประเมินภายหลงัจากที�ทาํการทดสอบการควบคุม (Test of Control) ของบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีจะตอ้ง
ทาํการจดัพนกังานเขา้ไปสุ่มตรวจนบัเงินสดยอ่ยของบริษทัฯ โดยการทาํการสังเกต พร้อมกบันาํ
แบบฟอร์มในการนบัเงินสดยอ่ยเพื�อกรอกขอ้มูลที�ถูกตอ้งลงไป โดยขอ้มูลของแบบฟอร์มในการ
ตรวจสอบนบัเงินสดยอ่ยจะประกอบไปดว้ยดงันี#   
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ภาพ ก. ตวัอยา่งแบบฟอร์มตรวจนบัเงินสดยอ่ย 
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 นอกจากการสุ่มตรวจนบัเงินสดยอ่ยแลว้ หากผูส้อบบญัชีตอ้งการที�จะทาํการตรวจสอบเงิน
สดยอ่ยเพิ�มเติม ผูส้อบบญัชีสามารถกระทาํไดโ้ดยการขอความเชื�อมั�นในความถูกตอ้งของจาํนวน
เงินสดยอ่ยจากผูรั้กษาเงินสดยอ่ย ผูส้อบบญัชีจาํเป็นที�จะตอ้งจดัทาํแบบฟอร์มคาํขอยนืยนัยอดเงิน
สดยอ่ย เพื�อใหผู้ส้อบบญัชีเกิดความมั�นใจวา่จาํนวนเงินสดยอ่ยที�แสดงออกมานั#นไดมี้การ
ตรวจสอบจากผูรั้กษาเงินสดยอ่ย ณ วนัที�ทาํการปิดงบการเงิน  

 

ภาพ ข. ตวัอยา่งแบบฟอร์มคาํขอยนืยนัยอดเงินสดยอ่ย 
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 2.3.หลงัจากทาํการกรอกขอ้มูลตรวจนบัเงินสดยอ่ยแลว้ ผูส้อบบญัชีจะตอ้งทาํการ เชื�อมต่อ
ขอ้มูลที�ทาํการตรวจสอบไปแลว้ โดยใหก้าํหนดเป็นสัญลกัษณ์ดงันี#  
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 เงินฝากธนาคารบญัชีออมทรัพย ์(Savings Bank Account) และ ยอดเงินฝากธนาคารบญัชี
กระแสรายวนั (Current Bank Account)  

   ผูส้อบบญัชีสามารถทาํการตรวจสอบไดโ้ดยการขอสาํเนาเอกสาร สมุดเงินฝาก
ธนาคาร (Book Bank) โดยจะตอ้งทาํการตรวจสอบ เลขที�ของสมุดเงินฝากธนาคาร ยอดเงินฝาก
ธนาคาร รายการสุดทา้ย ณ วนัสิ#นงวดวา่ตรงกนักบัที�ปรากฏในงบการเงินหรือไม่ หากยอดที�แสดง
ออกมานั#นไม่ตรงกนักบัยอดที�แสดงในสมุดเงินฝากธนาคาร ผูส้อบบญัชีจะตอ้งทาํการสอบถามไป
ยงัผูท้าํบญัชี วา่ไดมี้การทาํกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconcile)หรือไม่ เนื�องจากบริษทัฯ 
อาจมีการสั�งจ่ายเช็ค-รับเช็ค แลว้รอเวลาการตดัเงิน หากเป็นกรณีเช่นนี#  ผูส้อบบญัชีจะตอ้งทาํการ
สุ่มเอกสารที�มีการสั�งจ่ายเช็ค หรือรับเช็คนั#นๆ เขา้มาตรวจสอบเพิ�มเติมเพื�อพิสูจน์วา่ไดมี้การเกิดขึ#น
จริงของรายการนั#นๆ หรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ค. ตวัอยา่งหนา้สมุดเงินฝากธนาคารบญัชีออมทรัพย ์ั ่ ้ ิ ฝ ั ี ั ์

XXX-X-XXXXXX-X 

XXXXXX 
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 หากผูส้อบบญัชีตอ้งการหลกัฐานที�จะพิสูจน์ยอดเงินในบญัชีเพิ�มเติม เพื�อใหห้ลกัฐานที�
ไดรั้บมานั#นมีความน่าเชื�อถือมากยิ�งขึ#น ผูส้อบบญัชีสามารถส่งคาํขอยนืยนัยอดเงินฝากธนาคาร
เพิ�มเติมไดที้�ธนาคารที�บริษทัฯไดท้าํธุรกรรมทางการเงินดว้ยได ้และภายหลงัจากนั#นธนาคารจะทาํ
การตอบรับคาํขอทางจดหมายกลบัมายงัผูส้อบบญัชีโดยตรง  

 
ภาพ ง. ตวัอยา่งใบยนืยนัยอดเงินฝากธนาคารจากธนาคาร 



31 
 

 

 จากตวัอยา่งที� P.2. เมื�อผูส้อบบญัชีทาํการตรวจสอบบญัชีเป็นที�เรียบร้อยจะตอ้งนาํขอ้มูลที�
ไดม้า สร้างกระดาษทาํการเพื�อทาํการอา้งอิงเอกสารที�ไดท้าํการตรวจสอบ 

 
ตวัอยา่ง P.1.1. การสร้างกระดาษทาํการยอ่ย และ การอา้งอิงเอกสารการตรวจสอบบญัชีเงินฝาก

ธนาคาร 
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 2. เงินลงทุนชั�วคราว (Temporary Investment) 

   3.2. สมุดบญัชีเงินฝากประจาํ (Fixed Deposit Accounts) จะตอ้งมีการระบุถึง
ระยะเวลาในการนาํฝาก และจะตอ้งมีระยะเวลานอ้ยกวา่ 23 เดือน โดยยอดเงินตน้ที�บริษทันาํฝาก 
ธนาคารจะใชต้วัยอ่วา่ B/F (Balance Brought Forward) ผูส้อบบญัชี มีหนา้ที�ในการตรวจสอบ โดย
จะตอ้งทาํการตรวจสอบดูระยะเวลา อตัราดอกเบี#ย จาํนวนเงินตน้ เพื�อนาํมาแสดงต่อผูใ้ชง้บวา่
บริษทัฯไดมี้การลงทุนอยา่งไรบา้ง และจะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัอยา่งไรไดบ้า้ง 

 
ภาพ จ. ตวัอยา่งบญัชีเงินฝากประจาํ ชนิด 12 เดือน 
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 3.3. บตัรฝากเงินสด (Certificate of Deposit) เป็นตราสารทุนชนิดหนึ�ง มีลกัษณะ
เช่นเดียวกบัเงินฝากประจาํแต่สามารถนาํไปใชใ้นการแลกเปลี�ยน ซื#อ-ขายต่อได ้แต่ตอ้งมีอายไุม่
เกิน 12 เดือนจึงจะจดัวา่เป็นเงินลงทุนชั�วคราว โดยในหนา้ตราสารชนิดนี#  ผูส้อบบญัชีจะตอ้งสังเกต 
วนัที�เริ�มตน้สัญญา วนัที�สิ#นสุดสัญญา จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบี#ย ระยะเวลาในการจ่ายดอกเบี#ย 
และทาํการคาํนวณดอกเบี#ยคา้งรับเพิ�มเติม ซึ� งผลลพัธ์ที�ไดต้อ้ง นาํไปชนกบัรายการดอกเบี#ยคา้งรับ
ในสมุดบญัชีแยกประเภททั�วไปในงบการเงินได ้

ภาพ ฉ. ตวัอยา่งบตัรเงินฝาก (Certificate of Deposit) 
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1. ลูกหนี#การคา้และลูกหนี# อื�น (Trade Receivable)  

  จากตวัอยา่ง P.2. ผูส้อบบญัชีจะตอ้งทาํการสร้างกระดาษทาํการสาํหรับการ
ตรวจสอบรายการลูกหนี#การคา้และลูกหนี# อื�น 

 
ตวัอยา่ง P.1.1 การสร้างกระดาษทาํการยอ่ยสาํหรับการตรวจสอบลูกหนี#การคา้และลูกหนี# อื�น 

   

ผูส้อบบญัชีสามารถทาํการส่งคาํขอยนืยนัยอดลูกหนี#  ณ วนัที�สิ#นงวดไดโ้ดยจะตอ้งแจง้
ความประสงคไ์ปยงัฝ่ายบญัชีของบริษทัฯที�ผูส้อบไดเ้ขา้ทาํการตรวจสอบ เพื�อขอรายละเอียดที�อยู่
สาํหรับการจดัส่งคาํขอคาํยนืยนัยอดลูกหนี#  สาํหรับการทาํขอคาํยนืยนัยอดลูกหนี#  ในเอกสารยนืยนั
ยอดลูกหนี#    
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ภาพ ช. ตวัอยา่งหนงัสือตอบรับคาํขอยนืยนัยอดลูกหนี#  
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ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบลูกหนี# เพิ�มเติมไดด้ว้ยวธีิการตรวจดูการรับชาํระหนี#หลงัสิ#น
งวดของบริษทัฯ โดยจะตอ้งตรวจสอบกบั ใบเสร็จรับเงิน เป็นตน้ และ ทาํการใส่สัญลกัษณ์การ
ตรวจสอบ 

 
ตวัอยา่ง P.1.P. การอา้งอิงตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี#การคา้และลูกหนี# อื�น 

P. ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (Prepaid Expense)  

  สิ�งที�ผูส้อบบญัชีควรทาํ คือ ทาํการสุ่มตรวจเอกสารที�กิจการไดมี้การจ่ายชาํระจาก
ใบเสร็จรับเงิน และนาํมาคาํนวณการรับรู้การใหผ้ลประโยชน์ของกิจการ ผูส้อบบญัชีจะตอ้งทาํการ
ทดสอบการคาํนวณเพิ�มเติมเพื�อพิสูจน์วา่การคาํนวณนั#นเป็นการคาํนวณที�ถูกตอ้ง โดยปกติแลว้
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้จะมีระยะเวลาในการรับรู้ทั#งหมด 2 ปีนบัจากวนัที�ซื#อ 
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4. เงินใหกู้ย้มืระยะสั#น (Short-term loans to related parties) 

  ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบไปยงัลูกหนี# เงินกูใ้นแต่ละราย ไดจ้ากการส่งคาํขอ
ยนืยนัยอดลูกหนี# เงินกูย้มื ลกัษณะการขอคาํยนืยนัยอดเงินกูป้ระเภทนี#จะใชถ้อ้ยคาํคลา้ยคลึงกบัคาํ
ขอยนืยนัยอดลูกหนี#การคา้ของกิจการ หากแต่วา่จะมีขอ้แตกต่างอยูที่�สถานะของลูกหนี#  โดยผูส้อบ
บญัชีจะจดัใหลู้กหนี#ประเภทนี# เป็นลูกหนี# เงินใหกู้ย้มืของบริษทัฯซึ�งจะมีการคิดดอกเบี#ย ผูส้อบบญัชี
จะตอ้งทาํการตรวจดูการรับชาํระดอกเบี#ยเพิ�มเติม หากลูกหนี#ยงัไม่ไดมี้การจ่ายชาํระ ผูส้อบบญัชี
จะตอ้งทาํการทดสอบการคาํนวณยอดดอกเบี#ยคา้งจ่ายที�เกิดขึ#นภายในงวดดว้ย 
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ภาพ ซ. ตวัอยา่งหนงัสือตอบรับคาํขอยนืยนัยอดลูกหนี# เงินกูย้มื 
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6. สินคา้คงเหลือ (Inventory)  

  ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบสินคา้คงเหลือไดจ้ากการตรวจนบัสินคา้ก่อนหรือ
หลงัวนัที�ทาํการปิดงบการเงิน เช่นเดียวกนักบัการนบัเงินสด และทาํการกระทบยอดรายการซื#อ-ขาย
ของรายการสินคา้นั#นๆ ไปจนถึงวนัที�มีการปิดงบการเงิน หลงัจากนั#นตอ้งทาํการสุ่มตรวจเอกสาร
รายการที�ไดมี้กระทบรายการซื#อ-ขายเพิ�มเติมวา่เอกสารเหล่านั#นมีการเกิดขึ#นจริงหรือไม่ ผูส้อบ
บญัชีมีหนา้ที�ในการสังเกตการณ์นบัสินคา้ของเจา้พนกังาน วา่มีความครบถว้นถูกตอ้งตรงตามยอด
ที�แจง้ต่อผูส้อบบญัชี ณ วนัที�เขา้ทาํการตรวจสอบหรือไม่  

  จากตวัอยา่งที� P.2. เมื�อผูส้อบบญัชีทาํการตรวจนบัสินคา้คงเหลือเป็นที�เรียบร้อย
แลว้ ผูส้อบบญัชีจะตอ้งทาํการสร้างเอกสารการตรวจสอบเพิ�มเติมดงันี#  

 q.2. สร้างกระดาษทาํการยอ่ย 
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6.2. สร้างกระดาษทําการเพื�อทําการตรวจสอบราคาต้นทนุสินค้า โดยผลรวมของต้นทนุ
ต้องเทา่กบัที�ปรากฏในงบทดลอง 

 

q.1. เมื�อยอดผลรวมเท่ากนัแลว้ ทาํการเชื�อมต่อขอ้มูลไปยงั หนา้กระดาษทาํการยอ่ย โดยใช ้
“To กบั From” ในการเชื�อมโยงขอ้มูล  
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q.P. ทาํการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ 

 
ภาพ ฌ. ตวัอยา่งเอกสารการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ 

6.4. บนัทึกยอดสินคา้คงเหลือที�ทาํการตรวจนบัและรายการที�ทาํการกระทบยอด พร้อมกบั
เชื�อมโยงขอ้มูลไปยงัหนา้กระดาษทาํการยอ่ย 
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{. สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น (Other current assets)  

  ผูส้อบบญัชีจะตอ้งทาํการสุ่มรายการที�ตอ้งการจะสุ่มตรวจจากสมุดบญัชีแยก
ประเภททั�วไป เพื�อทาํการตรวจสอบ ถึงความมีอยูจ่ริงของสินทรัพย ์ยกตวัอยา่งเช่น ดอกเบี#ยคา้งรับ 
สมมุติวา่กิจการไดมี้การนาํเงินไปฝากใหแ้ก่ธนาคาร ประเภทเงินฝากประจาํ (3 เดือน q เดือน หรือ 
23 เดือน ) และในวนัที�ปิดงบการเงิน ดอกเบี#ยที�กิจการนาํฝากนั#นยงัไม่สามารถรับได ้เพราะยงัไม่ถึง
กาํหนดที�จะมีสิทธิรับ กิจการจะสามารถแบ่งการรับรู้ออกไดเ้ป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที�เกิดขึ#นภายในงวด 
สามารถรับรู้ถือเป็นรายไดด้อกเบี#ยรับ และส่วนที�เกิดขึ#นหลงัสิ#นงวด สามารถรับรับรู้เป็นรายการ
ดอกเบี#ยคา้งรับ ผูส้อบบญัชีมีหนา้ที�เขา้มาในการตรวจเช็คถึงรายการนาํฝากนั#นๆ วา่มีการนาํฝากจริง
หรือไม่ มีเอกสารสมุดบญัชีที�ใชใ้นการยนืยนัยอดที�ปรากฏในงบการเงินหรือไม่ หลงัจากนั#นผูส้อบ
บญัชีตอ้งทาํการทดสอบคาํนวณดอกเบี#ยคา้งรับเพิ�มเติมดว้ยวา่ดอกเบี#ยคา้งรับที�กิจการไดมี้การทาํ
ตารางคาํนวณดอกเบี#ยคา้งรับนั#น เป็นมูลค่าที�แสดงอยา่งถูกตอ้งแลว้ 

ภาพ ญ. ตวัอยา่งตารางการคาํนวณดอกเบี#ย 
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วธีิการตรวจสอบสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ไดแ้ก่ 

}. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํนกังาน (Land, Building and equipment) 

8.1. ที�ดิน (Land) 

    ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบ ที�ดินที�บริษทัฯ มีไวค้รอบครอง กบั โฉนดที�ดิน
ของจริงได ้เพื�อพิสูจน์ดูวา่ที�ดินผนืนั#นไม่ติดจาํนอง หากที�ดินผนืนั#นติดจาํนอง (หลกัฐานจะปรากฏ
อยูที่�ดา้นหลงัของโฉนดที�ดินตวัจริง) ผูส้อบบญัชีตอ้งทาํการเปิดหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพิ�มเติม 

}.3. อาคารและอุปกรณ์ (Building and equipment) 

  ผูส้อบบญัชี ตอ้งสุ่มตรวจดูเอกสารในรายการที�มีการซื#อขาย ที�เกิดขึ#นภายในงวด 
วา่มีเอกสารการจ่ายชาํระหรือไม่ เช่น พบวา่ในสมุดบญัชีแยกประเภทของกิจการ ในปีที�ทาํการ
ตรวจสอบ กิจการไดมี้การเช่าซื#อยานพาหนะมาใชใ้นกิจการ ผูส้อบบญัชีจะตอ้งทาํการตรวจเอกสาร 
ที�มีการเช่าซื#อสินทรัพยน์ั#นๆ  

  }.3.2.จากตวัอยา่งที� P.2หากพบวา่ รายการที�เป็นยานพาหนะ เครื�องมือเครื�องใช้
และอุปกรณ์สาํนกังาน ของกิจการ ณ วนัสิ#นงวดมีมูลค่าที�เพิ�มมากขึ#นจากยอดยกมา ผูส้อบบญัชีตอ้ง
ทาํการสันนิษฐานเอาไวเ้บื#องตน้วา่กิจการไดมี้การ ซื#อ หรือ เช่าซื#อยานพาหนะ เขา้มาใชใ้นกิจการ 

 }.3.3.ทาํการตรวจสอบรายการที�กิจการซื#อเขา้มาเพิ�มเติมจากสมุดบญัชีแยก
ประเภทของกิจการ 

  

 

 

 

 

 



45 
 

 

}.3.1.ทาํการสร้างกระดาษทาํการเพื�อทาํการตรวจสอบรายที�มีการเคลื�อนไหว 

  8.2.4. ทาํการสุ่มตรวจเอกสารที�มีการจ่ายชาํระ เพื�อพิสูจน์ความมีอยูจ่ริง และ การ
วดัมูลค่าของสินทรัพย ์
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8.2.5. อา้งอิงหลกัฐานการตรวจสอบ 

 
  8.2.6. ทดสอบการคาํนวณค่าเสื�อมราคา-สะสม เพื�อ พิสูจน์ความถูกตอ้ง 

โดยใชสู้ตร ค่าเสื�อมราคา-สะสม (ปลายงวด) = ค่าเสื�อมราคา-สะสม (ตน้งวด) + ค่าเสื�อมราคา 
(ระหวา่งงวด) - ค่าเสื�อมราคา-สะสม ของสินทรัพยที์�ขาย (ระหวา่งงวด) 

�. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (Intangible Assets) 

  ผูส้อบบญัชีตอ้งทาํการตรวจสอบรายการโปรแกรมซอฟแวร์ที�กิจการซื#อมาใช้
ภายในกิจการ โดยตอ้งทาํการตรวจสอบกบัใบเสร็จรับเงินที�มีการซื#อใบ license มาใช ้หรือ สัญญา
เช่าซื#อ license นั#นๆ เพื�อทาํการพิสูจน์ความมีอยูจ่ริง และ การวดัมูลค่าของตวัโปรแกรมซอฟแวร์ 
หลงัจากนั#นผูส้อบบญัชีตอ้งทาํการทดสอบการคาํนวณการคิดค่าตดัจาํหน่ายของกิจการดว้ย เพื�อ
พิสูจน์ความถูกตอ้งของการคาํนวณ 
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10. เงินฝากธนาคารที�มีภาระผกูพนั (Cash at bank pledged as collateral)   

  ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบรายการที�บริษทัฯ ไดมี้การทาํคํ#าประกนักบัธนาคาร
ไดโ้ดยการส่งขอคาํยนืยนัยอดจากธนาคาร เมื�อธนาคารตอบกลบัคาํยนืยนัของยอดภาระผกูพนัและ
หนี# สินที�อาจจะเกิดขึ#นในภายหนา้ ธนาคารจะทาํการระบุยอดเงินที�กิจการไดท้าํการคํ#าประกนัไว ้
และยอดที�ธนาคารระบุตอ้งตรงกบัยอดที�ปรากฏออกมาในงบการเงิน        ( ดูตวัอยา่งใบตอบรับการ
ยนืยนัยอดภาระผกูพนัและหนี# สินที�อาจจะเกิดขึ#นในภายหนา้ไดที้� ภาพ ง. ) 

 11. เงินใหกู้ย้มืระยะยาว (Long-term loan) 

  22.2.ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของยอดเงินที�ปรากฏในงบ
การเงินไดโ้ดยการส่งคาํขอการยนืยนัยอดลูกหนี# เงินกูย้มืใหแ้ก่กิจการ นอกจากนี#ผูส้อบบญัชีจะตอ้ง
ตรวจสอบความถูกตอ้งของการคาํนวณดอกเบี#ยรับ ดอกเบี#ยคา้งรับที�กิจการไดน้าํมาแสดงในงบ
การเงินดว้ย ( ดูตวัอยา่งแบบฟอร์มลูกหนี# เงินกูย้มืไดที้� ภาพ ซ.) 

 11.2.ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบยอดลูกหนี# เงินกูย้มืไดจ้ากการตรวจสอบดูการ
รับชาํระหลงัสิ#นงวด เพื�อพิสูจน์ความมีอยูจ่ริงของลูกหนี# เงินใหกู้ย้มื 

 23.สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น (Other non-current assets)  

    ผูส้อบบญัชีตอ้งวิเคราะห์เปรียบเทียบรายการระหวา่งปีดูก่อนไดเ้นื�องจาก
สินทรัพยป์ระเภทนี# ส่วนใหญ่จะมีอายมุากกวา่ 2 ปีทั#งสิ#น หากพบวา่สินทรัพยช์นิดนี#ไม่มีการ
เพิ�มขึ#นของมูลค่าสินทรัพย ์ผูส้อบบญัชีสามารถอา้งอิงหลกัฐานการตรวจสอบจากปีก่อนได ้ 

 จากตวัอยา่ง P.2. สมมติวา่ยอดมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น ไม่มีรายการเคลื�อนไหว 

  

 

 

 

 



48 
 

 

23.2. สร้างกระดาษทาํการเพื�ออา้งอิงหลกัฐานการตรวจสอบ 

 
  หากผูส้อบบญัชีพบวา่มูลค่าของสินทรัพยร์ายการนี#  มีมูลค่าที�เพิ�มขึ#นจากปีก่อน 

ผูส้อบบญัชี สามารถขอนโยบายของบริษทัฯเพื�อพิสูจน์ ความถูกตอ้ง ของการแสดงมูลค่าของ
สินทรัพย ์และดูวา่มีนโยบายอะไรบา้งที�ใชใ้นการรองรับวา่กิจการไดมี้การจดัซื#อสินทรัพยป์ระเภท
นี# ขึ#นมา หลงัจากนั#นผูส้อบบญัชีตอ้งทาํการสุ่มตรวจเอกสารขอ้มูลการจ่ายเงินจากทางบริษทัฯ เพื�อ
พิสูจน์ความมีอยูจ่ริงของสินทรัพยป์ระเภทนี#ดว้ย 
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�.� วธีิการตรวจสอบบัญชีในหมวดหนี)สิน 

วธีิการตรวจสอบหนี# สินหมุนเวยีน ไดแ้ก่ 

 2. เงินเบิกเกินบญัชี (Overdraft หรือ O/D)  

  ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบรายการเงินเบิกเกินบญัชีไดโ้ดยการทาํขอคาํยนืยนั
จากธนาคาร เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้ง นอกจากนี#  ผูส้อบบญัชียงัสามารถทาํการสุ่มเอกสารที�
กิจการไดท้าํการสั�งจ่ายซื#อสินคา้ และนาํขอ้มูลมาเปรียบเทียบกบั สมุดเงินฝากธนาคาร ในเดือนถดั
จากวนัที�ทาํการปิดงบจนถึงวนัที�ผูส้อบบญัชีไดเ้ขา้ทาํการตรวจสอบเพื�อตรวจสอบความมีอยูจ่ริง 
และการวดัมูลค่า วา่มีเจา้หนี# รายใดบา้งที�ทาํการนาํเช็คไปเปลี�ยนเปลี�ยนเงินสด (รายการถอนออก
จากสมุดบญัชีกระแสรายวนัของกิจการ) 

 2. เจา้หนี#การคา้และเจา้หนี# อื�น (Trade Accounts payable)  

  ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจดูวา่รายการใดบา้งที�กิจการไดท้าํการจ่ายชาํระเป็นที�
เรียบร้อยแลว้ในวนัหลงัจากวนัสิ#นงวดเพื�อพิสูจน์ ความถูกตอ้ง และความมีอยูจ่ริงของเจา้หนี#  โดย
สามารถตรวจสอบไดก้บัใบเสร็จรับเงิน นอกจากนี#ผูส้อบบญัชียงัสามารถส่งคาํขอยนืยนัยอดเจา้หนี#
ไปยงัเจา้หนี# ที�กิจการคา้งชาํระไดอี้กดว้ยเพื�อให้เกิดความมั�นใจวา่ยอดหนี# ที�ยงัคงคา้งอยูน่ั#นเป็นยอด
หนี#คงเหลือที�ถูกตอ้งของกิจการเพื�อพิสูจน์ความถูกตอ้ง 
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จากตวัอยา่ง P.3. สิ�งที�ผูส้อบบญัชีตอ้งทาํการดาํเนินงานต่อมีดงันี#  

3.2. สร้างกระดาษทาํการเพื�อทาํการตรวจสอบ 
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2.2. สร้างกระดาษทาํการยอ่ยพร้อมทั#ง อา้งอิงหลกัฐานการตรวจสอบ เพื�อตรวจสอบ ความ
ถูกตอ้งของรายการ และความมีอยูจ่ริง โดยจะตอ้งตรวจสอบจากการจ่ายชาํระหลงัสิ#นงวด 
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ภาพ ฎ. ตวัอยา่งใบคาํขอยืนยนัยอดเจา้หนี#  
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 2.3. รายการอื�น ที�สามารถเชื�อมต่อขอ้มูลการตรวจสอบไปยงั ภ.ง.ด.2 ได ้ใหท้าํการเชื�อม
ต่อไปยงักระดาษทาํการ }1ZZ 

 
 1. ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (Accrued expenses)  

  ผูส้อบบญัชีสามารถ ใชว้ธีิตรวจสอบเช่นเดียวกนักบัการตรวจสอบเจา้หนี#การคา้
และเจา้หนี#ได ้โดยสังเกตการจ่ายชาํระหนี#หลงัสิ#นงวดเพื�อแสดงถึงความสามารถในการบริหาร
หนี# สินของกิจการ อีกทั#งยงัสามารถพิสูจน์ในเรื�องของความมีอยูจ่ริงไดอี้กดว้ย 
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P. เงินกูย้มืระยะสั#น (Short-term loan payable)  

  ผูส้อบบญัชีสามารถขอดูสัญญาที�กิจการไดท้าํสัญญาเงินกูย้มืไวก้บัเจา้หนี#ได ้และ
ผูส้อบบญัชีตอ้งขอสาํเนารายละเอียดสัญญาต่างๆ เก็บไวเ้พื�อใชเ้ป็นหลกัฐานดว้ย เพื�อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของมูลค่า และความมีอยูจ่ริงของเงินกูย้มืระยะสั#น เมื�อผูส้อบบญัชีพิสูจน์ไดว้า่ตวัเลขที�
ปรากฏอยูใ่นงบการเงินเป็นตวัเลขที�ถูกตอ้งแลว้ ผูส้อบบญัชีจะตอ้งทาํการทดสอบการคาํนวณ 
ดอกเบี#ยจ่ายที�เกิดขึ#นภายในงวดและดอกเบี#ยคา้งจ่ายกิจการจะตอ้งชาํระในอนาคตซึ�งยอดคา้งชาํระ
นี#จะตอ้งตรงกบับญัชีดอกเบี#ยคา้งจ่ายในสมุดบญัชีแยกประเภททั�วไป 

 

ภาพ ฏ. ตวัอยา่งการแสดงการคาํนวณดอกเบี#ย 
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4. หนี# สินหมุนเวยีนอื�น (Other current liabilities)  

   4.2. กรณีที�เป็นรายไดรั้บล่วงหนา้ ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจดูเอกสารที�มีการรับ
ชาํระเงินสด เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกาํกบัภาษี ใบแจง้หนี#  เป็นตน้ 

   4.3. กรณีที�เป็นภาษีหกั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย ภ.ง.ด. 2 ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.41 ผูส้อบ
บญัชีสามารถตรวจสอบรายการคา้งจ่าย ณ วนัสิ#นงวดได ้โดยการขอเอกสาร ภ.ง.ด. 2 ภ.ง.ด.1 และ 
ภ.ง.ด.41 กบักิจการ และสามารถดูการจ่ายชาํระหลงัสิ#นงวดได ้เนื�องจากโดยปกติกิจการจะตอ้งทาํ
การยื�นแบบชาํระ ภายใน {-24 วนัหลงัจากเดือนที�เกิดรายการ 

 
ภาพ ฐ. ตวัอยา่งภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย ภ.ง.ด.2 
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ภาพ ฑ. ตวัอยา่งภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย ภ.ง.ด.1 

 
ภาพ ฒ. ตวัอยา่งภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย ภ.ง.ด. 41 
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วธีิการตรวจสอบหนี# สินไม่หมุนเวยีน ไดแ้ก่ 

 2. เงินกูย้มืระยะยาว (Non-current liabilities)  

  ผูส้อบบญัชีสามารถขอสาํเนาเอกสารสัญญาที�บริษทัฯไดมี้การกูย้มืเงินเพื�อใชใ้น
การตรวจสอบ อา้งอิง หรือนาํมาใชเ้พื�อพิสูจน์ ความครบถว้น ความถูกตอ้ง และกรรมสิทธิ� ภาระ
ผกูพนั 

 3. เจา้หนี#ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (Account Payable Finance Lease)  

   ผูส้อบบญัชีมีหนา้ที�ในการขอเอกสารสัญญาเช่า เช่น สัญญาเช่ารถยนต ์เพื�อใช้
นาํมาตรวจสอบยอดเงินตน้ของสินทรัพย ์ที�กิจการไดมี้การทาํสัญญา เพื�อตรวจสอบความมีอยูจ่ริง 
การวดัมูลค่าและความถูกตอ้ง 

1. ส่วนของหนี# สินระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายใน 2 ปี (Current portion of long-term 
liabilities) 

  ผูส้อบบญัชีตอ้งทาํการสุ่มเอกสารที�มีการจ่ายชาํระตามสัญญาในแต่ละเดือน
เพิ�มเติม วา่กิจการไดมี้การจ่ายชาํระหรือไม่ เพื�อพิสูจน์ถึงความถูกตอ้ง และ การเกิดขึ#นจริงของ
รายการ โดยจะตอ้งตรวจสอบกบัใบเสร็จรับเงิน 

 P. ดอกเบี#ยตามสัญญาเช่าทางการเงินคา้งชาํระ (Deferred interest)  

  ผูส้อบบญัชีมีหนา้ที�ในการทดสอบการคาํนวณในส่วนที�กิจการไดน้าํมาคิด
ดอกเบี#ยเพิ�มเติมในระหวา่งงวด เพื�อพิสูจน์ความถูกตอ้งของรายการ 

4. ภาษีซื#อที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (Undue Input Tax)  

  ผูส้อบบญัชีตอ้งสุ่มตรวจเอกสารเพิ�มเติมจากสมุดบญัชีแยกประเภททั�วไป ตรวจดู
รายการเอกสารวา่มีแค่เฉพาะใบแจง้หนี#แต่ไม่มีใบกาํกบัภาษีหรือไม่ ซึ� งโดยปกติแลว้ ภาษีซื#อที�ยงั
ไม่ถึงกาํหนดชาํระนี#จะตอ้งสอดคลอ้งไปกบั ดอกเบี#ยตามสัญญาเช่าทางการเงินคา้งชาํระ ในสมุด
บญัชีแยกประเภททั�วไป 
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q. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (Employee Benefit)  

  ผูส้อบบญัชีจะตอ้งชนยอดยกมากบังบผูส้อบบญัชีปีก่อนหนา้ได ้รายการ
เคลื�อนไหวที�เกิดขึ#นภายในงวดผูส้อบบญัชีตอ้งนาํไปชนกบัยอดค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารที�
เกิดขึ#นภายในงวดได ้ซึ� งผลรวมระหวา่งยอดยกมากบัรายการค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ#น ผูส้อบบญัชีจะตอ้ง
นาํไปชนกบัรายงานผลประโยชน์พนกังานได ้เพื�อพิสูจน์ ความถูกตอ้งและการเกิดขึ#นจริงของ
รายการ นอกจากนี#ผูส้อบบญัชีตอ้งสอบถามไปยงัฝ่ายบุคคลดว้ยวา่ใชห้ลกัใดในการคาํนวณใหผ้ล
ประโยชน์แก่พนกังาน เพื�อที�ผูส้อบบญัชีจะสามารถนาํค่าตวัเลขกลบัมาทาํการทดสอบการคาํนวณ
ได ้เพื�อพิสูจน์ ความถูกตอ้งของยอดมูลค่า 

 {. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย (Accrued corporate income tax)  

  ผูส้อบบญัชีสามารถนาํตวัเลขที�ไดจ้ากการคาํนวณ ภ.ง.ด. 4Z  และ ภ.ง.ด. 42 มาใช้
ในการอา้งอิงเป็นหลกัฐานการตรวจสอบได ้

 
ภาพ ณ. ตวัอยา่งแบบเสดงรายการภาษีเงินได ้ภ.ง.ด. 42 
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ภาพ ด. ตวัอยา่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได ้ภ.ง.ด. 4Z 
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}. หนี# สินไม่หมุนเวยีนอื�น (Other non-current liabilities)  

  ผูส้อบบญัชีตอ้งทาํการวเิคราะห์เปรียบเทียบบญัชีหนี# สินไม่หมุนเวยีนอื�นก่อน 
หากพบวา่กิจการมีการคา้งชาํระเท่าเดิม และ ในสมุดบญัชีแยกประเภทก็ไม่พบวา่ มีรายการ
เคลื�อนไหวใดๆ ผูส้อบบญัชีสามารถอา้งอิงหลกัฐานการตรวจสอบจากหนา้รายงานผูส้อบบญัชีปี 
ก่อนหนา้ไดเ้ลย แต่หากพบวา่มีรายการที�กิจการมีการทาํสัญญาเพิ�มเติม ผูส้อบบญัชีจะตอ้งขอสาํเนา
เอกสารสัญญารายการเหล่านั#น เพื�อใชใ้นการอา้งอิงเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบ 

�.* วธีิการตรวจสอบบัญชีในหมวดส่วนของเจ้าของ / ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ในหมวดนี#ผูส้อบบญัชีจะสามารถทาํการตรวจสอบเฉพาะส่วนที�เป็นทุนเรือนหุ้น 

 2. ทุนเรือนหุน้  

  ผูส้อบบญัชีสามารถขอสาํเนาบญัชีรายชื�อผูถื้อหุน้ บอจ.4  ไดจ้ากนายทะเบียนเพื�อ
ตรวจสอบ ยอดที�ปรากฏอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้วา่เป็นยอดที�ตรงกบัความเป็นจริงหรือไม่ เพื�อ
พิสูจน์ ความถูกตอ้ง และ ความมีอยูจ่ริง ซึ� งใน บอจ.4 นั#นจะประกอบไปดว้ยขอ้มูลที�เป็นชื�อของ 
บริษทัฯ เลขที�ทะเบียน ยอดของทุนที�จดทะเบียน จาํนวนหุ้น มูลค่าหุน้ จาํนวนผูถื้อหุน้ และ
รายละเอียดของผูถื้อหุน้ 

ภาพ ต. ตวัอยา่งแบบ บอจ. 4 
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�.8 วธีิการตรวจสอบงบกาํไรขาดทุน 

การตรวจสอบงบกาํไรขาดทุน ผูส้อบบญัชีควรตรวจสอบสอบยอดยกไปของงบทดลองที�
ไดรั้บมาก่อน วา่ตรงกบัตวัเลขในบญัชีแยกประเภทหรือไม่ หากตวัเลขที�ไดม้านั#นตรงกนัแลว้ผูส้อบ
บญัชีจึงจะสามารถใชง้บการเงินที�ไดรั้บมานั#นในการตรวจสอบได ้งบกาํไรขาดทุนนั#นตอ้งรวม
รายไดห้กัค่าใชจ่้าย เพื�อไดก้าํไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

เลขที�บญัชี  ชื�อบญัชี ยอดยกมา ยอดยกไป 
รายได ้     
รายไดจ้ากการขาย (Ref.8100) 
4100-01   รายไดจ้ากการขาย XXX XXX 
4100-03   รับคืนสินคา้ XXX XXX 
4100-04   ส่วนลดจ่าย XXX XXX 
รายไดอื้�น (Ref.8400)   
4200-01   ดอกเบี#ยรับ XXX XXX 
4200-02  กาํไร(ขาดทุน)จากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น XXX XXX 
4200-03   ส่วนลดผลต่างเงินสด XXX XXX 
4200-10   รายไดส่้งเสริมการขาย XXX XXX 
ค่าใชจ่้าย     
ตน้ทุนขาย     
1140-02   สินคา้คงเหลือ-ตน้งวด XXX XXX 
5130-01   ซื#อ-ในประเทศ XXX XXX 
1140-02   สินคา้คงเหลือ-ปลายงวด XXX XXX 
5130-03   ส่งคืนสินคา้ XXX XXX 
5130-04   ส่วนลดรับ XXX XXX 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (Ref.8300)   
5200-01   ค่าคอมมิชชั�น XXX XXX 
5200-04   ค่าส่งเสริมการขาย XXX XXX 
5200-05   ค่านํ#ามนั XXX XXX 
5200-09   ค่าใชจ่้ายเดินทางและยานพาหนะ XXX XXX 
5200-10   ค่าเช่าโกดงัสินคา้ XXX XXX 
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เลขที�บญัชี  ชื�อบญัชี ยอดยกมา ยอดยกไป 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (Ref.8300)   
5310-01   เงินเดือน XXX XXX 
5310-04   โบนสั XXX XXX 
5310-06  เงินชดเชยจากการเลิกจา้ง XXX XXX 
5310-09   เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม XXX XXX 
5310-10   เงินสมทบกองทุนทดแทน XXX XXX 
5320-01   ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ ์ XXX XXX 
5320-02   ค่าซ่อมแซม XXX XXX 
5330-01   ค่าโทรศพัท ์ XXX XXX 
5330-02   ค่าไฟฟ้า XXX XXX 
5330-03   ค่านํ#าประปา XXX XXX 
5330-04   ค่าไปรษณีย ์ XXX XXX 
5340-03   ค่าเสื�อมราคา-เครื�องใช,้อุปกรณ์สาํนกังาน XXX XXX 
5340-05   ค่าเสื�อมราคา-ยานพาหนะ XXX XXX 
5350-04   ค่าเบี#ยประกนั-ยานพาหนะ XXX XXX 
5360-01   ภาษีบาํรุงทอ้งที�และภาษีโรงเรือน XXX XXX 
5360-02   ค่าภาษียานพาหนะ XXX XXX 
5360-03   ภาษีป้าย XXX XXX 
5360-04   ค่าธรรมเนียมธนาคาร XXX XXX 
5360-07   ค่าบริการทางวชิาชีพบญัชี XXX XXX 
5370-03  ค่ารับรอง XXX XXX 
5370-04   ค่าบริจาคการกุศล XXX XXX 
5370-06   ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด XXX XXX 
5390-02   ภาษีซื#อขอคืนไม่ได ้ XXX XXX 
4100-04   ส่วนลดจ่าย XXX XXX 
6000-00  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล XXX XXX 

ตวัอยา่ง P.4. การกาํหนดรหสัอา้งอิง และ สร้างกลุ่มใหแ้ก่งบกาํไรขาดทุน 
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4.7 วธีิการตรวจสอบบัญชีในหมวดรายได้ 

วธีิการตรวจสอบบญัชีในหมวดรายได ้ (Revenue) ไดแ้ก่ 

2.วิธีการตรวจสอบรายได้จากการขายและหรือการให้บริการ (Sales Income and Service 
Income ) ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบได้กับเอกสารแบบยื�นภาษี ภพ.1Z และใบเสร็จรับเงิน 
จากนั#นผูส้อบจะทาํกระดาษการกระทบแบบภาษีเงินได ้ภพ.1Z เก็บเป็นหลกัฐานการตรวจสอบ
รายไดข้องกิจการสําหรับปีสิ#นสุดรอบบญัชีนั#น โดยผูส้อบบญัชีจะทาํเครื�องหมายวา่ตรวจสอบกบั
เอกสารใด เช่น N : ตรวจสอบกบัสาํเนาแบบยื�นภาษี ภพ.1Zและใบเสร็จรับเงิน ดงัตวัอยา่งนี#  

 
ภาพ ถ. ตวัอยา่งแบบกระทบรายได ้ภพ.1Z 

2.วธีิการตรวจสอบรายไดอื้�น (Other Revenue) เช่น ดอกเบี#ยรับ เงินปันผล กาํไร(ขาดทุน)
จากอตัราแลกเปลี�ยน ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบไดก้บัสาํเนาสมุดบญัชีธนาคาร,สัญญาและ
หลกัฐานสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัรายไดอื้�นที�กิจการไดรั้บ 
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�.< วธีิการตรวจสอบบัญชีในหมวดค่าใช้จ่าย 

วธีิการตรวจสอบบญัชีในหมวดค่าใชจ่้าย (Expenses) ไดแ้ก่ 

2.วธีิการตรวจสอบซื#อสินคา้ (Purchase) ผูส้อบบญัชีสามารถสุ่มตรวจเอกสารจากรายการ
ในบญัชีแยกประเภทซื#อระหวา่งงวด โดย 

  2.2. ตรวจสอบรายละเอียดกบัหลกัฐานการรับสินคา้ เช่นใบส่งสินคา้ , ใบกาํกบั
ภาษี 

  2.3. ทดสอบการคาํนวณ รวมทั#งการหกัส่วนลด 

  2.1. กรณีซื#อสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ ตรวจสอบการคาํนวณและแปลงค่าเงิน
เป็นเงินบาทไทย 

  2.P. ตรวจสอบใบสั�งซื#อวา่เป็นไปตามวงเงินอนุมติั 

ภาพ ท. ตวัอยา่งใบกาํกบัภาษี/ใบส่งสินคา้ 
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ภาพ ธ. ตวัอยา่งใบสั�งซื#อสินคา้ 
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3.วธีิการตรวจสอบตน้ทุนขาย (Cost of Sales) ผูส้อบบญัชีสามารถทดสอบการคาํนวณ
ตน้ทุนขายโดยกระทบยอดตน้ทุนขายซึ�งไดจ้ากสินคา้คงเหลือตน้งวด ซื#อสินคา้ และค่าใชจ่้ายให้
ไดม้าซึ� งสินคา้ในระหวา่งปีและสินคา้คงเหลือปลายงวด พร้อมทั#งทาํการสุ่มตรวจเอกสารที�
เกี�ยวขอ้ง 

 
ภาพ น. ตวัอยา่งการคาํนวณตน้ทุนขาย 

 

1.วธีิการตรวจสอบค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (Selling and Administrative Expenses) 
ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบหลกัฐานการจ่ายเงิน ซึ� งการตรวจสอบรายการค่าใชจ่้ายในการขาย
และบริหารนั#นขึ#นอยูก่บัการใชดุ้ลยพินิจของผูส้อบบญัชีโดยคาํนึงถึงการเขา้ตรวจสอบบญัชีและ
ขอ้มูลอา้งอิงสาํหรับการกาํหนด Overall materiality ในการเลือกสุ่มรายการมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งในการบนัทึกบญัชี แต่ถา้หากมีการตรวจสอบแลว้พบวา่เอกสารไม่ถูกตอ้งจะตอ้งทาํการเก็บ
หลกัฐานพร้อมทั#งปรึกษาหาสาเหตุในการบนัทึกรายการหรืออาจตอ้งมีการปรับปรุงรายการใหม่
เกิดขึ#น 
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  1.2. การกระทบแบบภ.ง.ด.2 รายการเงินเดือนและรายการนาํส่งประกนัสังคม ให้
ตรงกบับญัชีแยกประเภทผูส้อบสามารถตรวจสอบไดก้บัสาํเนาแบบยื�นภาษี ภ.ง.ด.2 หรือ ภ.ง.ด.2ก 
และใบเสร็จรับเงิน 

ภาพ บ. ตวัอยา่งการกระทบแบบเงินเดือนและเงินประกนัสังคม 

จากการตรวจสอบแบบภงด.2 และรายการนาํส่งเงินประกนัสังคมพร้อมใบเสร็จรับเงิน พบวา่บริษทั
มีการนาํส่งภาษีอยา่งถูกตอ้งครบถว้นตามยอดที�ตอ้งชาํระ จากนั#นใหท้าํเครื�องหมายวา่มีการ
ตรวจสอบกบัเอกสารประกอบเรียบร้อยแลว้ 

P.วธีิการตรวจสอบค่าใชจ่้ายอื�น (Other Expenses) ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบค่าใชจ่้าย
อื�นกบัหลกัฐานประกอบการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน  
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�.> วธีิการตรวจสอบบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล 

การคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคลนั#นใหน้าํกาํไรสุทธิทางภาษีคูณกบัอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล จะได้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที�ตอ้งชาํระ และทาํการตรวจสอบกบัแบบภ.ง.ด.4Z วา่บริษทัมีการยื�นแบบ
ถูกตอ้งหรือไม่  

 

ภาพ ป. ตวัอยา่งการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 



 

 

บทที� � 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

�.� สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาที�บริษทั มิเนอร์วา ออดิตติ�ง เซอร์วสิ จาํกดั เป็นระยะเวลา 
$% สัปดาห์ ทางคณะผูจ้ดัทาํไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานในตาํแหน่ง ผูช่้วยผูต้รวจสอบบญัชี ซึ� งมี
หนา้ที�ในการลงตรวจสอบรายการทางบญัชีที�มีผูว้า่จา้งมาติดต่อกบัทางบริษทัเพื�อใหท้าํการ
ตรวจสอบ ในขณะการทาํงานทางคณะผูจ้ดัทาํ มีหนา้ที�ตรวจดูเอกสาร บนัทึกการทาํงานโดยการ
จดัเก็บเอกสารผา่นโปรแกรมสาํเร็จรูปไมโครซอฟท ์เอก็ซ์เซล จากการทาํงานที�บริษทั มิเนอร์วา 
ออดิตติ�ง เซอร์วสิ จาํกดั ทาํใหท้างคณะผูจ้ดัทาํมีประสบการณ์เกี�ยวกบัการทาํงานทางดา้นการ
ตรวจสอบบญัชีมากยิ�งขึ�น อีกทั�งยงัเพิ�มพูนประสบการณ์ในการพบปะลูกคา้ การทาํงานเป็นกลุ่ม 
การฝึกใหต้นเองมีระเบียบวนิยั และ ความรับผดิชอบต่อหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายมากยิ�งขึ�น 

 ในขณะที�ปฏิบติังานสหกิจศึกษาทางคณะผูจ้ดัทาํ ไดน้าํความรู้ที�ไดจ้ากการศึกษาทางดา้น
การบญัชีมาใชเ้ป็นพื�นฐาน ในการปฏิบติังาน ไดฝึ้กการคิด การคาํนวณประกอบในการตรวจสอบ
บญัชี นอกจากนี�ยงัไดรั้บคาํแนะนาํจากพนกังานที�ปรึกษา ที�คอยวางแผนในการปฏิบติังาน และคอย
ตรวจสอบผลการปฏิบติังานอยูเ่ป็นระยะๆ อยา่งสมํ�าเสมอ ทาํใหท้างคณะผูจ้ดัทาํ เกิดการพฒันา
ความรู้ ความสามารถทางดา้นการบญัชี การเรียบเรียงเอกสาร การจดัเก็บเอกสาร และการ
ประสานงานกบัทุกภาคส่วนงานต่างๆ ซึ� งจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อทางคณะผูจ้ดัทาํในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

 นอกจากนี�ทางคณะผูจ้ดัทาํยงัมีอุปสรรคในการปฏิบติังานคือ การติดต่อประสานงานเพื�อ
ขอเอกสารในการตรวจสอบ สามารถกระทาํและจดัเก็บไดล่้าชา้ เนื�องจากขอ้มูลและสถานที�ในการ
ดาํเนินงาน อยูค่นละส่วนกนั ดงันั�นทางคณะผูจ้ดัทาํ จึงตอ้งมีการติดต่อประสานงานทั�งทาง
โทรศพัท ์และ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื�อเป็นหลกัฐานในการยนืยนัวา่ไดมี้การติดต่อเพื�อขอ
เอกสารเพิ�มเติมกบัทางบริษทัที�เป็นผูว้า่จา้งใหท้าํการตรวจสอบ 
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�." ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 =.?.$ การปฏิบติังานสหกิจศึกษา เปรียบเสมือนการทาํงานในชีวติจริง ผูป้ฏิบติังานจะตอ้ง
หมั�นฝึกฝนและพฒันาความรู้ของตนเองอยูเ่สมอ คอยดูแลรักษาร่างกายใหแ้ขง็แรง พร้อมกบัการ
ปฏิบติังาน เนื�องจากงานตรวจสอบบญัชี จะตอ้งมีการเดินทางไปยงับริษทัผูว้า่จา้งเพื�อทาํการ
ตรวจสอบรายการทางบญัชี จะตอ้งมีความรับผดิชอบต่อหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย และ การเก็บ
รักษาขอ้มูลของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบัตามหลกัจรรยาบรรณที�ดีของผูต้รวจสอบบญัชี 

 =.?.? การปฏิบติังานสหกิจศึกษา เป็นการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม ดงันั�นการฝึกการพูดคุยกบั
ทางคณะผูด้าํเนินงานและการสร้างบรรยากาศในการทาํงานที�ดี จึงเป็นเรื�องที�สาํคญั ที�จะทาํให้
องคก์รน่าอยู ่และจะส่งผลใหก้ารปฏิบติังานสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งราบรื�น ในการปฏิบติังาน 
สหกิจศึกษาจะสามารถหล่อหลอมผูป้ฏิบติังานให้เกิดการพฒันาในการประสานงาน การทาํงาน
ร่วมกนัมากยิ�งขึ�น 
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