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บทที ่1 

บทน ำ 

 

 สหกิจศึกษา (Co-operative) เป็นระบบการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองการฝึกการปฏิบติัจริงใน

สถานประกอบการอยา่งมีระบบ กฎเกณฑ ์ท่ีไม่สามารถหาไดจ้ากในหอ้งเรียน โดยมีการจดัใหมี้การ

เรียนในสถานท่ีศึกษาร่วมกบัการจดัการปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบการซ่ึงท าให้นักศึกษา

เปรียบเสมือนพนกังานของบริษทั ณ สถานประกอบการท่ีให้ความร่วมมือ ซ่ึงนกัศึกษาจะไดรั้บการ

เรียนรู้ระบบการท างานและไดรั้บประสบการณ์จริง ตามสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งไดรั้บการ

พฒันาตนในการอยู่ร่วมกนัในสังคม  ได้ปฏิบติัตนให้เหมาะสมกบัการเป็นพนักงาน เป็นเพื่อน

ร่วมงาน โดยการปฏิบัติงานจริง ทั้ งน้ีมีการก าหนดให้จัดท าโครงงานข้ึนภายใต้ระยะเวลา 16 

สัปดาห์ ซ่ึงจุดส าคญัคือ สหกิจศึกษาท าให้ผูศึ้กษามีโอกาสท่ีจะสร้างความคุน้เคยกบัโลกแห่งความ

จริงของการท างานท่ีมีระบบกฎเกณฑ์อย่างชดัเจน และไดรั้บการเรียนรู้ในลกัษณะของงานอาชีพ

และทกัษะดา้นการพฒันาตนเอง 

 ดว้ยระบบสหกิจศึกษาท่ีมุงเน้นการเรียนการสอนผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและภาคการ

ปฏิบติังานจริงมีความลงดว้ยอยา่งมากจึงส่งผลให้นกัศึกษาสามารถกลายเป็นบณัฑิตท่ีมีความสูงสุด 

ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานหรือความตอ้งการขององคก์ร อนัไดแ้ก่ ความซ่ือสัตย ์ความ

มีจริยธรรม คุณธรรมการประกอบวิชาชีพอย่างสุจริต มีดุลยพินิจทางค่านิยมพื้นฐาน และอ่ืน ๆ 

ส าหรับในภาคทฤษฎีมีการมุ่งเน้นในเร่ืองขององค์ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความกา้วหน้าของ

ความรู้เฉพาะดา้นในสาขาวิชา และในส่วนของภาคปฏิบติัจะตอ้งตระหนกัในเร่ืองของธรรมเนียม

ปฏิบติั ขอ้บงัคบัและกฎเกณฑ์ ท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงกระบวนการสหกิจศึกษา

นั้นยงัก่อประโยชน์อีกมากมาย อาทิเช่น ท าให้เกิดการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาน

ประกอบการกบัสถานศึกษาสามารถใหค้วามร่วมมือซ่ึงกนัและกนั มีการสร้างเครือข่ายกนัออกไป 

1.1 ประวตัิควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 จากการท่ีผูจ้ดัท าได้เขา้ร่วมการฝึกปฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั สอบ

บญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด โดยผูจ้ดัท าได้ฝึกปฏิบติัในต าแหน่ง ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

(ฝึกหัด) ในขณะท่ีปฏิบติันั้นผูจ้ดัท าไดมี้โอกาสปฏิบติังานด้านการตรวจสอบบญัชีค่าใช้จ่ายของ

กองทุนรวมตราสารหน้ีต่างประเทศท่ีมีก าหนดอายุโครงการ ผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจจะท าโครงงาน
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เร่ือง การตรวจสอบบญัชีค่าใชจ่้ายกองทุนรวม เพื่อเป็นการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมและเผยแพร่ความรู้

กบับุคคลท่ีมีความสนใจเร่ือง การตรวจสอบค่าใชจ่้ายกองทุนรวม และรวมถึงนกัศึกษาสหกิจศึกษา

รุ่นต่อ ๆ ไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1 เพื่อศึกษาเอกสารของกองทุนรวมในหมวดค่าใชจ่้าย 

 1.2.2 เพื่อศึกษาวธีิการตรวจสอบบญัชีของกองทุนรวมในส่วนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 

 1.2.3 เพื่อน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้มาใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

 1.2.4 เพื่อลดเวลาในการฝึกอบรมพนกังานใหม่ 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 - ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน ถึง 18 กนัยายน 2563 

 1.3.1 ศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบบญัชีค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมท่ีท าการตรวจสอบ 

 1.3.2 ศึกษาขอ้มูลบญัชีค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ของกองทุนรวม 

 1.3.3 ศึกษาเอกสารค่าใชจ่้ายของกองทุนท่ีท าการตรวจสอบ 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1.4.1 เขา้ใจถึงรายการเอกสารค่าใชจ่้ายของกองทุนรวม 

 1.4.2 เขา้ใจถึงกระบวนการการตรวจสอบบญัชีค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ของกองทุนรวม 

 1.4.3 สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้มาใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

 1.4.4 ท าใหบ้ริษทัลดระยะเวลาในการฝึกอบรมพนกังานใหม ่



 

 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการสอบบัญชี 

 การสอบบญัชี คือ การตรวจสอบสมุดบญัชี เอกสารประกอบการลงบญัชีและหลกัฐานอ่ืน 

ๆ โดยผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชี ตามแนวทางปฏิบติังานท่ีวิชาชีพได้ก าหนดเป็นมาตรฐานไว้

เพื่อให้ผูส้อบบญัชีสามารถวินิจฉัย และแสดงความเห็นได้ว่างบการเงินท่ีกิจการจดัท าข้ึนขดักบั

ขอ้เทจ็จริง อนัเป็น สาระส าคญัและเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปเพียงใด หรือไม่ 

2.2 วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชี มีจุดมุ่งหมาย คือ 

 การตรวจสอบรายการบญัชีและยอดคงเหลือโดยการทดสอบในสาระส าคญั (Substantive 

Test) หมายถึง การตรวจสอบหลกัฐานประกอบรายการท่ีปรากฏในงบการเงิน ซ่ึงจะกระท าภายหลงั

การตรวจสอบระบบขอ้มูล เพื่อใหผู้ส้อบบญัชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได ้

 เป้าหมายหรือวตัถุประสงคห์ลกัในการตรวจสอบ 

 2.2.1 ความมีอยูจ่ริงหรือเกิดข้ึนจริง (Existence & Occurrence)  

 ผูส้อบบญัชีจะทดสอบรายการท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงิน ไม่ว่าจะสินทรัพย์ หน้ีสิน ทุน 

รายได ้และค่าใชจ่้าย วา่จะตอ้งเป็นรายการท่ีมีอยูจ่ริงหรือเกิดข้ึนจริงในกิจการท่ีรับตรวจสอบ 

 2.2.2 ความถูกตอ้งและครบถว้นของรายการ (Completeness)  

 โดยทัว่ไปรายการประเภทสินทรัพย ์และรายไดม้กัจะมีแนวโนม้ท่ีจะแสดงไวสู้งกวา่ท่ีมีอยู่

จริง ในขณะท่ีรายการประเภทหน้ีสิน และค่าใช้จ่ายมกัจะมีแนวโนม้ท่ีจะแสดงไวต้  ่ากวา่ท่ีมีอยูจ่ริง 

ดงันั้น ผูส้อบบญัชีจึงตอ้งพิสูจน์วา่รายการเหล่าน้ีไดถู้กบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น (ไม่สูง

หรือต ่ากวา่ความเป็นจริง) ในส่วนท่ีมีสาระส าคญั 

 2.2.3 กรรมสิทธ์ิและภาระหน้ีสิน (Rights and Obligations) 

 รายการท่ีจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ของกิจการ จะต้องเป็นส่ิงท่ีกิจการมีกรรมสิทธ์ิและ

รายการท่ีจะบนัทึกเป็นหน้ีสินไดจ้ะตอ้งเป็นส่ิงท่ีกิจการมีภาระในการจ่ายช าระ ผูส้อบบญัชีจึงตอ้ง

หาหลกัฐานเพื่อดูวา่ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีบนัทึกในงบการเงินมีกรรมสิทธ์ิและภาระหน้ีสินจริง 

 2.2.4 การตีราคาหรือการวดัมูลค่า (Measurement) 
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 รายการท่ีแสดงในงบการเงิน จะตอ้งเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เช่น รายการ

ท่ีเก่ียวกบัเงินตราต่างประเทศจะตอ้งมีการแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราท่ีหลกัการบญัชีไดร้ะบุไว ้

การตีราคาสินคา้คงเหลือตอ้งตีตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีไดรั้บ ฯลฯ ดงันั้น ผูส้อบบญัชีจะตอ้ง

ตรวจสอบวา่รายการเหล่าน้ีมีการแสดงมูลค่าถูกตอ้ง 

 2.2.5 การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน (Presentation and Disclosure) 

 นอกจากรายการท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินแลว้ ผูส้อบบญัชีจะตอ้งค านึงถึงรายละเอียดท่ี

ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เช่น เร่ืองการน าสินทรัพยไ์ปค ้าประกนัเงินกูย้ืม ผูส้อบ

บญัชีตอ้งพิจารณาวา่ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลไวห้รือไม่ การมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต (สหกรณ์

ถูกฟ้องร้องและอยูร่ะหวา่งการด าเนินคดี) ฯลฯ เพื่อช่วยในการตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงิน 

2.3 แนวการสอบบัญชี (Audit Program) 

 ในการสอบบญัชี ผูส้อบจะตอ้งจดัเตรียมแนวการสอบบญัชีส าหรับการตรวจสอบในแต่ละ

รายการในงบการเงินเพื่อ 

 1. ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการตรวจสอบท่ีก าหนดแนวทางไวล่้วงหนา้อยา่งชดัเจน

โดยการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใชเ้ป็นวธีิการตรวจสอบเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้

 2. ใช้เป็นเคร่ืองมือในการมอบหมายงานและติดตามงาน หรือการควบคุมการปฏิบติังาน

ของผูช่้วยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3. ใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการปฏิบติังานตรวจสอบ ถือเป็นส่วนหน่ึงของกระดาษท าการของ

ผูส้อบบญัชี 

 แนวการสอบบญัชี ควรจดัท าไวล่้วงหน้าเพื่อการปฏิบติังาน และปรับปรุงได้ตาม ความ

เหมาะสมในระหวา่งปี ซ่ึงแนวการสอบบญัชีนั้นควรจะตอ้งสัมพนัธ์กบัการประเมินประสิทธิภาพ

การ ควบคุมภายใน 

2.4 ค่าใช้จ่าย 

 ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึง การลดลงของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลา

บญัชีในรูปของกระแสออก หรือการลดลงของสินทรัพย ์หรือการเพิ่มข้ึนของหน้ีสิน ซ่ึงค่าใชจ่้ายจะ

ท าให้ส่วนของเจา้ของลดลง แต่อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายจะไม่รวมการแบ่งปันส่วนทุนให้กบัผูเ้ป็น



5 
 

 

เจา้ของ ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่รายการใดจะจดัเป็นรายการค่าใชจ่้ายนั้นจะพิจารณาวา่รายการนั้นเป็นไป

ตามเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

 1. การลดลงของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

 2. กระแสออกหรือการลดค่าของสินทรัพย ์

 3. การเพิ่มข้ึนของหน้ีสิน 

 4. ส่งผลใหส่้วนของเจา้ของลดลง 

 5. ไม่รวมการแบ่งปันส่วนท่ีใหก้บัผูเ้ป็นเจา้ของ 

 ค่าใชจ่้ายสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

 1. ตน้ทุนขาย (Cost of sales) หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขายหรือบริการท่ีให้ กล่าวคือใน

กิจการซ้ือเพื่อขาย ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขายจะรวมราคาซ้ือและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น เพื่อให้สินคา้

อยู่ในสภาพพร้อมท่ี จะขาย ส่วนในกิจการผลิตเพื่อขายตน้ทุนของสินคา้ท่ีขายคือ ตน้ทุนการผลิต

ของสินคา้นั้น ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงานและโสหุย้การผลิต 

 2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Operating expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนอนัเองมา

จากการขายสินคา้หรือบริการ และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการบริหารกิจการอนัเป็นส่วนรวม

ของการด าเนินงาน 

 3. ค่าใช้จ่ายอ่ืน (Other expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากท่ีจดัเขา้เป็นตน้ทุนขาย

และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน เช่น ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้

 ในส่วนของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากตัวกองทุนรวม เรียกว่า Total 

Expense Ratio เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีจะ

เป็นภาระท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งแบกรับดว้ย เช่น 

 -ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) เป็นค่าใชจ่้ายท่ี บลจ. เรียกเก็บจากการบริหาร

เงินลงทุนของกองทุนใหผู้ถื้อหน่วย 

 -ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) เป็นค่าใช้จ่ายท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ของ

กองทุนรวมเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
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 -ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee) เป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัระบบงานทะเบียน

ของผูถื้อหน่วย 

2.5 กองทุนเปิด (Opened - End Fund) 

 กองทุนเปิด คือ กองทุนรวมชนิดท่ีอาจมีการก าหนดอายุโครงการหรือไม่ก็ไดแ้ต่ท่ีส าคญัก็ 

คือ บลจ. สามารถท่ีจะขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมและต่อเน่ืองไดห้ลงัจากท่ีมีการเสนอขายหน่วยลงทุน

ในคร้ังแรกไปแลว้ รวมถึงสามารถรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูล้งทุนเม่ือใดก็ได้ตลอดเวลา โดย

ในทางปฏิบติั บลจ. มกัจะมีการก าหนดระยะเวลาในการขาย ตลอดจนการรับซ้ือคืนไวก่้อนล่วงหนา้ 

โดยอาจเปิดให้ท าการซ้ือขายไดทุ้กวนัท าการ สัปดาห์ละคร้ัง เดือนละคร้ัง หรืออาจจะเป็นปีละ 2 

คร้ัง ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขท่ีไดก้ าหนดข้ึน 

 ทั้งน้ี ผูล้งทุนควรท่ีจะอ่านเง่ือนไขเก่ียวกบัการเสนอขาย ตลอดจนการรับซ้ือหน่วยลงทุน

จากหนงัสือช้ีชวน (Prospectus) เพื่อใหมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบักองทุนเปิดท่ีตอ้งการลงทุน 



 

บทที ่ 3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

ท่ีอยูส่ถานประกอบการ : ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ 316/32 ซอยสุขมุวทิ 22 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย  

     เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 และมีสาขาตั้งอยูท่ี่ 956-958 อยูร่ะหวา่งซอย         

      อ่อนนุช 30-32 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

โทรศพัท ์  : 02-259-5300 (สาขาสุขมุวทิ) และ 02-332-9806 (สาขาอ่อนนุช) 

แฟกซ์    : 02-259-8956 (สาขาสุขมุวทิ) และ 02-311-5567 (สาขาอ่อนนุช)         

เวบ็ไซต ์   : www.diaaudit.com   

E-mail   : dia@diaaudit.com 

เวลาท าการ  : วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.  
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ภาพที ่3.2 แผนทีส่ านักงานสาขา DIA ซอยอ่อนนุช 30-32 

ภาพที ่3.1 แผนทีส่ านักงานใหญ่ DIA ซอยสุขุมวทิ 22 
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3.2 ประวตัิและลกัษณะการประกอบการ 

 บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เร่ิมก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2522 โดยมี

หุน้ส่วนผูจ้ดัการคือ นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ และรองหุน้ส่วนผูจ้ดัการคือ นางวไิลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 

ผลิตภณัฑ์/ผลิตผล หรือการให้บริการหลกัขององค์กร บริษทั สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ ากัด เ ป็นบริษัทชั้ นน าแห่งหน่ึงในประเทศไทยและเป็น Member Firm ของ Moore Stephens 

International Limited ซ่ึงมีสาขาทัว่โลก ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการตรวจสอบบญัชี การวางระบบบญัชี 

และตรวจสอบภายใน บริษัทฯ มีลูกค้าชั้ นน ากว่า 1,000 ราย และมีลูกค้าซ่ึงจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกว่า 30 ราย มีพนักงานประมาณ 300 คน และมีผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ประมาณ 50 คน 

3.3 วสัิยทศัน์สถานประกอบการ 

 วสิัยทศัน์ของสถานประกอบการ คือ สถาบนัท่ีใหบ้ริการดา้นบญัชีและธุรกิจ สร้างภาพพจน์ท่ีดี
งามแก่วชิาชีพดว้ยการใหบ้ริการท่ีซ่ือสัตยแ์ละมีประสิทธิภาพ 

3.4 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไดแ้บ่งระดบัชั้นภายในบริษทัแบ่งออกเป็น  
5  ระดบั  ประกอบดว้ย 

1.หุน้ส่วน (Partner) 

2.ผูจ้ดัการ (Manager) 

3.ผูค้วบคุมงาน(Supervisor) 

4.ผูต้รวจสอบอาวโุส(Senior Auditor)หรือหวัหนา้ผูต้รวจสอบ(In-Charge Auditor) 

5.ผูช่้วยผูส้อบบญัชี(Junior Auditor)หรือ(Assistant Auditor) 
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นอกจากน้ีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ยงัมีสายงานหลักๆ  ซ่ึง
ประกอบดว้ยสายงานดา้นการตรวจสอบบญัชี  สายงานดา้นคอมพิวเตอร์  สายงานดา้นบุคคล  สายงาน
ดา้นจดัส่งเอกสาร  สายงานดา้นธุรการและประสานงาน  ดงัภาพท่ี 3.3 

 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ประกอบดว้ยสายงาน 4 ฝ่าย ดงัน้ี 

1. ฝ่ายตรวจสอบบัญชี เป็นฝ่ายท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีของลูกค้า ซ่ึงฝ่ายตรวจสอบบัญชีใน
ส านกังานมีทั้งหมด 8 สายงาน แต่ละสายงานประกอบดว้ยดงัน้ี 
1.1. หุ้นส่วน (Partner) มีหน้าท่ีก าหนดกลยุทธ์การตรวจสอบ ก ากบัคุณภาพของการปฏิบติังาน

ตรวจสอบให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั รักษาขอ้มูลและพฤติกรรมต่างๆของลูกคา้ มีการตดัสินใจ
ในประเด็นการใชก้ระดาษท าการโดยลูกคา้ และบุคคลท่ีสาม ติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริหารของบริษทั ท่ีรับ
ตรวจสอบใหค้ าปรึกษาหารือกบัผูป้ฏิบติังานตรวจสอบในเร่ืองต่างๆ ฯลฯ 

1.2. ผูจ้ดัการสาย (Manager) มีหนา้ท่ีช่วยก าหนดกลยุทธ์ในการตรวจสอบ วางแผนการตรวจสอบ
ทบทวน ตีความส่ิงท่ีตรวจสอบ แต่งตั้งทีมงานท่ีเข้าท าการตรวจสอบ ประชุมกับทีมงานท่ีท าการ
ตรวจสอบเพื่อมอบหมายงาน จดัท าตารางการท างานของพนักงานผูช่้วย และประสานงานกบัลูกคา้

ภาพที ่3.3 แผนผังองค์กรของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 
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ส าหรับการก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ ก ากบัและให้ค  าปรึกษาในการรายงานเสนอผูบ้ริหาร
ฯลฯ 

1.3. หัวหน้าสายตรวจสอบ (Auditor In Charge) มีหน้าท่ีรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ของกองทุนรวมท่ี
ตรวจสอบ ประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับลูกคา้ จดัท าแผนการตรวจสอบโดยรวมพร้อมทั้งแนว
ทางการตรวจสอบ ระบุประเด็นดา้นการตรวจสอบ ร่างรายงานเสนอผูบ้ริหาร ฯลฯ 

1.4. ผูช่้วยหัวหน้าสาย (Auditor Staff) มีหน้าท่ีคน้หาข่าวและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งลูกคา้ วิเคราะห์งบ
การเงินของลูกคา้ในเบ้ืองตน้ จดัท ากระดาษท าการท่ีเหมาะสม ฯลฯ 

1.5. นกัศึกษาฝึกงาน มีหน้าท่ีในการปฏิบติังานตรวจสอบท่ีไดรั้บค าสั่งจากหวัหน้าสายตรวจสอบ 
โดยจะตรวจสอบในรายละเอียดเป็นส่วนใหญ่ 
2. ฝ่ายบุคคลและจดัส่งเอกสาร 

2.1. ฝ่ายบุคคล มีหนา้ท่ีดูแลเร่ืองพนกังานในส านกังาน เช่นการรับพนกังานใหม่ เป็นตน้ 
2.2. ฝ่ายจดัส่งเอกสาร มีหนา้ท่ีรับและส่งเอกสารระหวา่งส านกังานกบัลูกคา้ 

3. ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 
3.1. ฝ่ายคอมพิวเตอร์มีหนา้ท่ีในการจดัเก็บขอ้มูล เช่น งบการเงินท่ีสมบูรณ์และมีการจดัส่งให้ลูกคา้

แลว้ จะถูกเก็บไวท่ี้ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 
4. ฝ่ายธุรการและประสานงานลูกคา้ 

4.1. ฝ่ายธุรการและติดต่อลูกคา้มีหน้าท่ีในการติดต่อประสานงานระหวา่งส านกังานกบัลูกคา้ ดูแล
เร่ืองรายไดแ้ละรายจ่ายของส านกังาน 
3.5 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

ผูช่้วยผูต้รวจสอบบญัชี มีหนา้ท่ีตามท่ีพนกังานท่ีปรึกษามอบหมายใหด้งัน้ี 
- ติดตามประกาศกองทุนรวมท่ีเปิดขายทุก ๆ สัปดาห์ในเวบ็ บลจ. ของลูกคา้ 

- โทรหาลูกคา้เพื่อแจง้ลูกคา้ถึงกองทุนรวมท่ีใกลจ้ะเลิก และจะส่ง Check List ใหก้บัลูกคา้ 

- ติดตามขอเอกสารเพิ่มเติมจากกองทุนรวมท่ีถูกตรวจสอบ 
- ตรวจความครบถว้นของเอกสารท่ีไดรั้บจากกองทุนรวมท่ีถูกตรวจสอบ 
- จดัท ากระดาษท าการค านวณค่า MANAGEMENT FEE ต่อวนั ในโปรแกรม Microsoft 

Excel 

- จดัท ากระดาษท าการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ฯลฯ ใน

โปรแกรม Microsoft Excel 
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- จดัเรียงเอกสารการตรวจสอบเขา้แฟ้มกระดาษท าการ 
3.6 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

- ช่ือ นางสาวชุลีพร บุญสิริ 

- ต าแหน่ง หวัหนา้ผูต้รวจสอบ (In-Charge Auditor) 

3.7 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
- เร่ิมการปฏิบติังาน  1  มิถุนายน – 18  กนัยายน  2563  รวมเวลาปฏิบติังาน  16  สัปดาห์ 

3.8 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
3.8.1 ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบัหวัขอ้โครงงาน 
3.8.2 เสนอหวัขอ้โครงงานใหก้บัส านกัสหกิจศึกษา 
3.8.3 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ต าราท่ีเก่ียวกบัวิชาการสอบบญัชี ส่ืออิเลคทรอนิกส์

และรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาของรุ่นก่อน ๆ 
3.8.4 ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมไวเ้พื่อน ามาจดัท าโครงงาน 
3.8.5 จดัท าโครงงานโดยการน าขอ้มูลท่ีไดว้เิคราะห์ไวเ้รียบร้อยแลว้มาจดัท าเป็นรูปเล่มโครงงาน 
3.8.6 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง 
3.8.7 ส่งโครงงานแก่ส านกัสหกิจศึกษา 
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3.8.8 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ต.ค.63 

1.ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษา
และอาจารยท่ี์ปรึกษา 

     

2.เสนอหวัขอ้โครงงาน      

3.รวบรวมขอ้มูล/เอกสาร      

4.วเิคราะห์ขอ้มูลเอกสาร      

5.จดัท าโครงงาน      

6.ส่งโครงงานใหอ้าจารยท่ี์
ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง 

     

7.ส่งโครงงาน      

 

 

3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

3.9.1 ฮาร์ดแวร์ 

3.9.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Note Book) 
3.9.1.2 เคร่ืองค านวณ 
3.9.1.3 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
3.9.1.4 เคร่ืองปร้ินทเ์ตอร์ (Printer) 

3.9.2 ซอฟต์แวร์ 
3.9.2.1 โปรแกรม Microsoft Word 
3.9.2.2 โปรแกรม Microsoft Power Point 
3.9.2.3 โปรแกรม Microsoft Excel 

 

ตารางที ่3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 



 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงาน 

 จากการออกปฏิบติังานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์เร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 

2563 ถึง วนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2563 ณ บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั การ

ปฏิบติังานผูจ้ดัท าจะไดรั้บงานต่าง ๆ ตามท่ีพนกังานท่ีปรึกษามอบหมายหนา้ท่ีให้ปฏิบติัและมีการ

ให้ค  าแนะน า อธิบายกระบวนการ วิธีการในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนการ

ด าเนินงานท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ มีการน าความรู้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินงานสหกิจศึกษา ท าใหผู้จ้ดัท าสามารถเขา้ใจในพื้นฐานของการตรวจสอบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี 

การปฏิบติังานสหกิจศึกษาของผูจ้ดัท า ถือไดว้า่เป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าเป็นอย่างมากและเกิด

ประโยชน์ สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง ผูจ้ดัท าไปฝึกปฏิบติังานในส่วนงานของ การตรวจสอบ

บญัชี (Auditing) ในหมวดค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม ซ่ึงการปฏิบติังานคร้ังน้ีท า ให้ผูจ้ดัท าได้รับ

ความรู้ความเขา้ใจและได้ประสบการณ์อย่างมากเก่ียวกบัการการด าเนินงานในสายงานของการ

ตรวจสอบบญัชี ซ่ึงในการปฏิบติัสหกิจศึกษาท าให้ผูจ้ดัท าเกิดความสนใจในรายละเอียดของการ

ตรวจสอบค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมเป็นอยา่งมาก ซ่ึงจะอธิบายกระบวนการขั้นตอนการปฏิบติังาน 

และรายละเอียดการตรวจสอบต่าง ๆ อยา่งละเอียด 

4.1  งานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 จากการปฏิบติัสหกิจศึกษามาเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ งานท่ีผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายให้

ปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบบญัชีในหมวดค่าใช้จ่ายของกองทุนเปิด ตราสารหน้ีต่างประเทศท่ีมี

ก าหนดอายุโครงการ (Foreign Fixed Income Fund) หรือ กองทุนรวม ซ่ึงการตรวจสอบค่าใช้จ่าย

ของกองทุนรวมมีความแตกต่างจากการตรวจสอบบญัชีบริษทัทัว่ไปในเร่ืองของเอกสารท่ีส าคญั แต่

ยงัคงมีขั้นตอนการตรวจสอบซ่ึงอยู่ภายใตข้อบเขตกระบวนการตรวจสอบท่ีบริษทัได้ก าหนดไว ้

โดยการยึดหลกัการทางการตรวจสอบบญัชี คือ ความมีอยู่จริงหรือเกิดข้ึนจริง ความถูกตอ้งและ

ความครบถว้นของรายการ กรรมสิทธ์ิและภาระหน้ีสิน การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลใน

งบการเงิน โดยในช่วงระยะเวลาการปฏิบติังานนั้นท าให้ผูจ้ดัท าเลือกน าเร่ืองดงักล่าวมาจดัท าเป็น

รายงานสหกิจศึกษาเล่มน้ีข้ึนมา 
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4.2 ท าความเข้าใจขั้นตอนการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม 

 การจดัตั้งกองทุนเปิดข้ึนมาในแต่ละคร้ังนั้นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการบริหารงานต่าง ๆ ของ

กองทุนเกิดข้ึนเสมอ รายการหลกั ๆ ของกองทุนรวมคือ   ค่าใช้จ่ายในการจดัการ (Management 

Fee) หรือ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าใชจ่้ายดา้นนายทะเบียน (Registrar Fee) ค่าใช้จ่ายของผูดู้แล

ผลประโยชน์ (Trustee Fee) และ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ นอกจากน้ียงัมีค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าช าระ

บญัชี ค่าส่ิงพิมพร์ายงานส่งถึงผูถื้อหน่วย ค่าใชจ่้ายอ่ืน ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ฯลฯ 

 

การปฏิบติังานการตรวจสอบกองทุนรวมมีขั้นตอนการปฏิบติังานตามแผนภูมิภาพดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

  

 

 

สง่ Check List ใหล้กูคา้ วางแผนการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบบญัชี

ตรวจสอบความครบถว้น
ของเอกสารประกอบการ

ตรวจสอบ
ตรวจสอบเนือ้หาสาระ สิน้สดุการตรวจสอบ

ดราฟงบการเงิน ท าหมายเหตปุระกอบงบ ออกงบการเงินใหล้กูคา้

ภาพที ่4.1 แผนภูมิข้ันตอนการตรวจสอบบัญชีกองทุน

รวม 
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 4.2.1 ขั้นตอนทีต้่องปฏิบัติการตรวจสอบแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี ้

  1. การท า Check List ส่งใหลู้กคา้ 

  2. การตรวจเช็คเอกสาร 

  3. การตรวจสอบบญัชีในหมวดค่าใชจ่้าย 

  4. การออกงบการเงินใหลู้กคา้ 

4.3 การท า Check List ส่งให้ลูกค้า 

 ทางผูส้อบบญัชี (Auditor) จะทราบวนัเลิกกองทุนโดยลูกคา้จะแจง้ใหท้ราบเองภายหลงัจาก

กองทุนมีการประกาศขายหลกัทรัพย ์หลงัจากนั้นเม่ือใกลถึ้งวนัเลิกกองทุนผูส้อบบญัชี (Auditor) 

จะโทรหาลูกคา้เพื่อแจง้ลูกคา้ว่ามีกองใกล้จะเลิก และจะส่งรายการตรวจสอบ (Checklist) ให้กบั

ลูกคา้  

 รายการตรวจสอบ (Checklist) เป็นรายการขอเอกสารท่ีใชใ้นการตรวจสอบ โดยทางผูส้อบ

บญัชี (Auditor) จดัท าเพื่อส่งให้ลูกคา้เพื่อแจง้วา่ทางผูส้อบบญัชีตอ้งการใชเ้อกสารอะไรบา้งในการ

ตรวจสอบ ซ่ึงจะส่งใหลู้กคา้ก่อนวนัเลิกกองทุนประมาณ 1-2 สัปดาห์ 
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ภาพที ่4.2 รายการ Check List ของ Audit ทีส่่งให้ลูกค้า 
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4.4 การตรวจเช็คเอกสาร 

 โดยปกติหลงัจากท่ีส่งรายการตรวจสอบ (Checklist) ให้ลูกคา้ ทางผูส้อบบญัชี (Auditor)  

จะท าการเขา้ตรวจในวนัท่ี 9 หลงัจากวนัเลิกกองทุน (ไม่นับวนัเสาร์อาทิตย ์และ วนัหยุดนักขตั

ฤกษ์) ในระหว่าง 9 วนัน้ีทางผูส้อบบญัชี (Auditor) จะแจง้ลูกคา้ว่าให้ส่งเอกสารบางส่วนท่ีทาง

ลูกคา้มีมาให้ผูส้อบบญัชี (Auditor) ก่อน ได ้เม่ือถึงวนัท่ีเขา้ตรวจหากเอกสารยงัไม่ครบทางผูส้อบ

บญัชี (Auditor) จะเขา้ไปขอเอกสารเพิ่มเติมกบัลูกคา้เอง แต่เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้

ทางผูส้อบบัญชี (Auditor) ไม่สามารถเข้าตรวจลูกค้าได้ รายการท่ีทางผูส้อบบญัชี (Auditor) ส่ง

รายการตรวจสอบ (Checklist) ให้ลูกค้า ทางลูกค้าจะต้องส่งเอกสารกลับมาให้ทางผูส้อบบัญชี 

(Auditor) ภายใน 9 วนัหลงัจากวนัเลิกกองทุน (ไม่นบัวนัเสาร์อาทิตย ์และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ)์  เม่ือ

ผูส้อบบญัชี (Auditor) ไดรั้บเอกสารจากลูกคา้ในแต่ละคร้ังจะตอ้งตรวจเช็คเอกสารให้ถูกตอ้งตรง

กบัรายการตรวจสอบ (Checklist) ของผูส้อบบญัชี (Auditor) หากเอกสารยงัไม่ครบ ทางผูส้อบบญัชี 

(Auditor) จะจดัท าการขอเอกสารเพิ่มเติมส่งไปให้ลูกค้าทุกคร้ังจนกว่าเอกสารจะครบตรงตาม

รายการตรวจสอบ (Checklist) 

 

 

  

วนัเลิกกองทุน
• แจง้ลูกคา้ใหส่้งเอกสารบางส่วนท่ีสามารถส่งไดม้าก่อน 

ระหวา่ง 9 วนั

• ตรวจเช็คเอกสารบางส่วนท่ีไดรั้บใหต้รงกบั Check List ของ 
Auditor

• ท าการขอเอกสารเพิ่มเติมส่วนท่ีขาดตาม Check List ของ Auditor

วนัท่ีเขา้ตรวจ

• ไดรั้บเอกสารครบตรงตาม Check List ของ Auditor และเร่ิมท า
การตรวจสอบ

ภาพที ่4.3 แผนภูมิข้ันตอนการตรวจเช็คเอกสาร 
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4.5 การตรวจสอบบัญชีในหมวดค่าใช้จ่าย 

 เม่ือไดรั้บเอกสารท่ีส าคญัในการตรวจสอบครบแล้ว ทางผูส้อบบญัชี (Auditor) จะเร่ิมท า

การตรวจสอบทนัที ซ่ึงเอกสารท่ีส าคญัในการตรวจสอบหมวดค่าใชจ่้ายของกองทุน ไดแ้ก่  

1. อตัราค่าธรรมเนียมเก็บจริง  

2. แจง้ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการจดัการ  

3. ค่าธรรมเนียมรายวนั (Daily Fee)  

4. บญัชีแยกประเภท (GL)  

5. เอกสารแนบทา้ย (สัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์)  

6. หนงัสือการตั้งค่าใชจ่้ายกองทุน (ค่าใชจ่้าย)  

7. หนงัสือการตั้งค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายกองทุน (ค่าช าระบญัชี)  

8. หนงัสือการตั้งค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีคา้งจ่าย  

9. งบแสดงฐานะการเงิน  

10. งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

11. หนงัสือขอจดทะเบียนกองทุน กบักลต. และหนงัสือรับรองกองทุน จากกลต.  

 

 

เอกสารจดัตั้งกอง

• อตัราค่าธรรมเนียม
เก็บจริง

• เอกสารแนบทา้ย 
(สัญญาแต่งตั้งผูดู้แล
ผลประโยชน)์

• หนงัสือการตั้ง
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี
คา้งจ่าย

เอกสารจากเจา้ของ
กอง

• งบแสดงฐานะการเงิน
• งบก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จ
• หนงัสือขอจดทะเบียน

กองทุน กบักลต. และ
หนงัสือรับรองกองทุน 
จากกลต.

• ค่าธรรมเนียมรายวนั
• บญัชีแยกประเภท

เอกสารจากผูช้  าระ
บญัชี

• แจง้ปรับปรุง
ค่าธรรมเนียมการ
จดัการ

• หนงัสือการตั้ง
ค่าใชจ่้ายกองทุน 
(ค่าใชจ่้าย)

• หนงัสือการตั้ง
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย
กองทุน (ค่าช าระ
บญัชี)

ภาพที ่4.4 แผนภูมิรายการเอกสารทีใ่ช้ในการตรวจสอบค่าใช้จ่าย 
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 การตรวจสอบหมวดค่าใช้จ่ายของกองทุนเป็นการแสดงการค านวณว่าค่าใช้จ่ายท่ีลูกคา้

บนัทึกลงในบญัชีแยกประเภท (GL) ของแต่ละรายการถูกตอ้งหรือไม่ ซ่ึงการค านวณค่าใชจ่้ายของ 

Registrar Fee ตามเอกสารแจง้อตัรา Fee เก็บจริง จะคิดเป็น 10% ของค่าใช้จ่าย Management Fee 

เสมอ ส่วนค่าใชจ่้ายของ Trustee Fee จะยดึตามเอกสารแนบทา้ย (สัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์) 

4.5.1 การตรวจสอบค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 

รูปแบบของ “กระดาษท าการค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ (MANAGEMENT FEE) ต่อวนั” 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวัเลขต่าง ๆ : 
 

1. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่ช่ือกองทุนรวมท่ีถูกตรวจสอบ 
2. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่ช่ือกระดาษท าการการค านวณค่า MANAGEMENT FEE ต่อวนั 
3. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่ วนั เดือน ปี ของวนัเลิกกองทุน 

ภาพที ่4.5 รูปแบบของกระดาษท าการค านวณค่า MANAGEMENT FEE ต่อวนั

วนั 
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4. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่ขอ้มูล ดงัน้ี 
 4.1 รหสัอา้งอิงของกระดาษท าการ 
 4.2 ช่ือของผูจ้ดัท ากระดาษท าการ และวนัท่ีท่ีจดัท ากระดาษท าการ 
 4.3 ช่ือของผูท่ี้ตรวจสอบกระดาษท าการ และวนัท่ีท่ีท าการตรวจสอบกระดาษท า
การ 

5. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่ตวัเลขเปอร์เซ็นต์ท่ีลูกคา้แจง้ในเอกสารการค านวณอตัรา Fee เก็บจริง 
(Non Vat 7%) 

6. เป็นพื้นท่ีส าหรับอตัรา Fee เก็บจริง ท่ีท าการรวม Vat 7% แลว้ 
7. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่วิธีการค านวณหาจ านวนเงิน Fee ท่ีเก็บจริง คือ (ทุนจดทะเบียน x อตัรา 

Fee เก็บจริงรวม Vat 7% x 1 / 365 หรือ 366) 
8. เป็นพื้นท่ีส าหรับผลลพัธ์จากการค านวณในหมายเลข 7 คือ จ านวณเงิน Fee Rate ท่ีเก็บจริง

ใน 1 วนั 
9. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่จ านวณ วนั เดือน ปี ตั้งแต่วนัจดทะเบียนกองทุนถึงวนัครบก าหนดอายุ

โครงการ 
10. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่จ านวนวนัท่ีนบัไดจ้ากหมายเลข 9 
11. เป็นพื้นท่ีส าหรับยอดรวมของค่า MANGEMENT FEE ทั้งหมด โดยน าขอ้มูลในหมายเลข 

8 คูณกบั หมายเลข 10 
12. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมในการจดัการในงบก าไรขาดทุน 
13. เป็นพื้นท่ีส าหรับแสดงผลต่างของการค านวณระหว่างหมายเลข 11 ลบกบั หมายเลข 12 

โดยส่วนใหญ่จะไม่เป็นนัยส าคญัซ่ึงเกิดจากการปัดเศษทศนิยมท าให้เกิดผลต่างเพียง
เล็กนอ้ย 

 
-วธีิการค านวณค่า MANAGEMENT FEE ต่อวนั 
 น าเอกสารอตัรา Fee เก็บจริงจากลูกคา้มาดู Rate ท่ีลูกคา้ใชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมใน
การจดัการ เพื่อทดสอบการค านวณตามรูปแบบท่ีทาง Audit จดัท าข้ึนในกระดาษท าการค านวณค่า 
MANAGEMET FEE ต่อวนั และทุกคร้ังทาง Audit จะตอ้งเขา้ไปดูในเวบ็หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
ของกองทุนท่ีก าลงัตรวจอยู่ว่ามีการประกาศเปล่ียนแปลงอตัรา Fee เก็บจริงหรือไม่ เน่ืองจากใน
บางคร้ังลูกคา้อาจจะไม่ไดส่้งเอกสารแจง้ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการจดัการมา ทาง Audit จะตอ้ง
ตรวจเช็คเสมอ หากมีจะตอ้งน าเอกสารนั้นมาค านวณดว้ย 
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-การจดัท ากระดาษท าการค านวณค่า MANAGEMENT FEE ต่อวนั ไดด้งัน้ี 
 
กองทุนเปิดเค ตราสารหนีต่้างประเทศ 6 เดือน HX 
การดาษท าการค านวณค่า MANAGEMENT FEE ต่อวนั 
งวด วนัที ่5 สิงหาคม 2563 (วนัเลกิกองทุน)  
 

ค านวณค่า MANAGEMENT FEE ต่อวนั 

อตัราร้อยละ 0.0890 % + 7%  =      0.095230% 

 
ค่า MANAGEMENT FEE ต่อวนั 

  

 

(4,809,959,084.87 x 0.095230% x 1/366) = 12,515.09 

 
คูณ จ านวนวนั (29/01/63 - 23/07/63) = 177 

 
รวม   = 2,215,170.93 

 

อตัราร้อยละ (รวม VAT 7%) = 0.282500% 

 
ค่า MANAGEMENT FEE ต่อวนั 

  

 

(4,809,959,084.87 x 0.282500% x 1/366) = 37,126.05 

 
คูณ จ านวนวนั (24/07/63 - 04/08/63) = 12 

 
รวม   = 445,512.60 

 

 
 รวม   +  

 
                 2,660,683.53 

 
 ยอดตามบญัชี 

 
             2,660,683.20  

 
 Diff 

 
                              0.33 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 1) อตัราร้อยละ 0.0890 % เป็นตวัเลขท่ีไดม้าจากเอกสารแจง้อตัรา Fee เก็บจริงท่ีลูกคา้ส่ง
มาให้แต่จะเป็น Rate ท่ี  Non Vat 7% ทาง Audit จึงแสดงการบวก 7% เข้าไป ในการค านวณ
ค่าธรรมเนียมการจดัการจะตอ้งใช ้Rate ท่ีรวม Vat7% แลว้เท่านั้น  ส่วนของวนัท่ีจะเร่ิมจากวนัท่ีจด
ทะเบียนกองทุนจนถึงก่อนวนัประกาศเปล่ียนแปลง Rate ท่ีใชค้  านวณใหม ่
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 2) จากกระดาษท าการจะเห็นไดว้า่มีการค านวณ 2 คร้ัง ซ่ึงคร้ังท่ี 2 การใส่ Rate จะแตกต่าง
เน่ืองจากอตัราท่ีไดน้ั้นมาจากประกาศในเวบ็หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ท่ีท าการรวม Vat7% ไวแ้ลว้ 
ทาง Audit จะใช ้Rate ตวัน้ีมาค านวณไดเ้ลย ส่วนของวนัท่ีจะเร่ิมนบัจากวนัท่ีประกาศเปล่ียนแปลง 
Rate ไปจนถึงวนัครบก าหนดอายโุครงการ 
 3) การรวมผลลพัธ์ของทั้ง 2 คร้ัง จะตอ้งน ามาหาผลต่างกบัยอดตามบญัชีท่ีไดม้ากจากงบ

ก าไรขาดทุน คือ ค่าธรรมเนียมในการจดัการ จากกระดาษท าการจะเห็นไดว้า่เกิดผลต่างเพียง 0.33 

ซ่ึงไม่เป็นสาระส าคญั ทาง Audit จึงสรุปผลต่างน้ีว่าเกิดจากการปัดเศษทศนิยมเท่านั้น แต่หาก

ผลต่างมากจนเป็นสาระส าคญั ทาง Audit จะตอ้งหาสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดผลต่างนั้นต่อไป 

 การค าน วณ  MANAGEMENT FEE ต่ อ ว ัน  เป็ น วิ ธี ก ารท ดส อบก ารค าน วณ ท่ี มี

ประสิทธิภาพ ท าให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายว่าใกล้เคียงท่ีสุดกบัท่ีจ่ายจริงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อยา่งไม่มีสาระส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ภาพที ่4.6 เอกสารแจ้งอตัราค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)  

   และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
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 4.5.2 การตรวจสอบค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 

-วธีิค านวณค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 

 ตามเอกสารแจง้อตัรา Fee เก็บจริงท่ีทางลูกคา้ส่งมาให้ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย

ลงทุนจะคิดเป็นอตัราร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการจดัการเสมอ ดงันั้น หากทดสอบการค านวณ

ในส่วนของค่าธรรมเนียมการจดัการถูกตอ้งตรงตามท่ีจ่ายจริงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จแลว้ จึงไม่

ตอ้งแสดงการทดสอบการค านวณค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนอีก (ดูภาพท่ี4.6) 

   

ภาพที ่4.7 เอกสารแจ้งปรับปรุงอตัราค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 
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4.5.3 การตรวจสอบค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 

 ค่าผูดู้แลผลประโยชน์จะดูอตัราการค านวณไดจ้าก เอกสารแนบทา้ย (สัญญาแต่งตั้งผูดู้แล

ผลประโยชน์) ซ่ึงจะอยูท่ี่ร้อยละ 0.02 (Non Vat7%) เวลาน ามาค านวณจะตอ้งบวก Vat7% ทุกคร้ัง 

-วธีิการค านวณค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 

 สูตรในการทดสอบการค านวณค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ คือ  

 

(ทุนจดทะเบียน x 0.0214% x จ านวนวนัตั้งแต่วนัจดทะเบียนจนถึงวนัครบก าหนดอายุโครงการ) 

จ านวนวนั 1 ปี (365 หรือ 366) 

 

ตวัอยา่ง การค านวณค่าผูดู้แลผลประโยชน์ 

 

Account ยอดตาม
บญัชี 

แสดงการทดสอบการค านวณ ผลการ
ทดสอบการ
ค านวณ 

ผลต่าง 

 
ค่าดูแลผล 
ประโยชน์ 

 
 

534,352.20 

 
 

[(4,809,959,084.87 x 0.0214000% ) x 190/366] 

 
 

534,352.28 

 
 

(0.08) 

 

จากตวัอย่างการค านวณ คอลัมน์ Account คือ ช่ือบญัชีท่ีทาง Audit ตอ้งการทดสอบการค านวณ 

คอลัมน์ยอดตามบัญชี ตัวเลขน้ีได้มากจากงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คือ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแล

ผลประโยชน์ ณ วนัเลิกกองทุน ส่วนคอลัมน์ผลการทดสอบการค านวณ ตวัเลขได้มาจากการ

ค านวณตามสูตรของ Audit กรณีน้ีเป็นการค านวณในปี 2563 ซ่ึงปีน้ีมี 366 วนั จึงตอ้งใช้ 366 หาร

จ านวนวนัของกองทุน ซ่ึงผลต่างท่ีเกิดข้ึนอยูจ่  านวน -0.08 ซ่ึงไม่เป็นสาระส าคญั ทาง Audit จึงสรุป

เหมือนกับการค านวณ MANAGEMENT FEE รายวนัว่า ผลต่างท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากการปัดเศษ

ทศนิยม 
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4.5.4 การตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (Expenses) 

รูปแบบของ “กระดาษท าการค่าใชจ่้ายต่าง ๆ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวัเลขต่าง ๆ : 
 

1. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่ช่ือกองทุนรวมท่ีถูกตรวจสอบ 
2. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่ช่ือกระดาษท าการค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 
3. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่ วนั เดือน ปี ของวนัเลิกกองทุน 
4.  เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่ขอ้มูล ดงัน้ี 

 4.1 รหสัอา้งอิงของกระดาษท าการ 
 4.2 ช่ือของผูจ้ดัท ากระดาษท าการ และวนัท่ีท่ีจดัท ากระดาษท าการ 
 4.3 ช่ือของผูท่ี้ตรวจสอบกระดาษท าการ และวนัท่ีท่ีท าการตรวจสอบกระดาษท า
การ 

5. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่บญัชีค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีทาง Audit ตอ้งการตรวจสอบ 
6. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่ Code หรือ รหสัของบญัชีท่ี Audit ตรวจสอบ 
7. เป็นพื้นท่ีส าหรับใส่ตวัเลขจากบญัชีแยกประเภท (GL) ของบญัชีท่ี Audit ตรวจสอบ 

 

ภาพที ่4.8 รูปแบบของกระดาษท าการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 



27 
 

 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เป็นค่าสอบบญัชีท่ีทาง Audit ก าหนดในระดบัท่ีลูกคา้ยอมรับได ้ใน

การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในบญัชีน้ีจะตรวจเช็คจากยอดตามบญัชีในงบก าไรขาดทุน กบั บญัชีแยก

ประเภท (GL) วา่ถูกตอ้งตรงกนัหรือไม่ ส่วนเอกสารท่ีส าคญัของบญัชีน้ีคือ หนงัสือเสนอบริการท่ี

ทางลูกคา้จะส่งมาให้แก่ Audit ซ่ึงรายละเอียดในหนงัสือเสนอบริการจะมีการแจง้ ค่าสอบบญัชี ช่ือ

กองทุน และวนัเลิกกองทุน เอกสารน้ีถือเป็นเอกสารท่ีส าคญัและเช่ือถือไดม้ากท่ีสุด เพราะในบาง

กรณี ยอดตามบญัชีไม่ตรงกบับญัชีแยกประเภท ทาง Audit จะตอ้งยึดถือหนงัสือเสนอบริการเป็น

หลกัเสมอ 

 
-การจดัท ากระดาษท าการ กระดาษท าการค่าธรรมเนียมวชิาชีพ ไดด้งัน้ี 
 
กองทุนเปิด ตราสารหนีต่้างประเทศ 6 เดือน HX 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ  
งวด วนัที ่5 สิงหาคม 2563 (วนัเลกิกองทุน)  
 

ยอดตามบญัชี 
        

 

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ (500130) 
    

            
50,000.00  L 

 

 จากกระดาษท าการค่าธรรมเนียมวิชาชีพ จะเห็นได้ว่ามีการใส่ L ไวห้ลงัตวัเลข 50,000.00 นั่น

หมายถึงตวัเลขน้ีไดม้าจากยอดตามบญัชี และทาง Audit จะท าการสรุปผลการตรวจสอบในดา้นล่าง

ของกระดาษท าการวา่ไดต้รวจสอบอะไรบา้ง การตรวจเช็คยอดระหวา่งยอดตามบญัชี กบั บญัชีแยก

ประเภทถูกต้องตรงกันหรือไม่ ผลการตรวจสอบเป็นอย่างไร เช่ือถือได้ตามควรไหม เอกสาร

หนงัสือเสนอบริการถูกตอ้งตรงกบัยอดตามบญัชีไหม 
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-การจดัท ากระดาษท าการ กระดาษท าการค่าช าระบญัชี ไดด้งัน้ี  

 

กองทุนเปิด ตราสารหนีต่้างประเทศ 6 เดือน HX 
ค่าช าระบัญชี  
งวด วนัที ่5 สิงหาคม 2563 (วนัเลกิกองทุน)  
 

ยอดตามบญัชี 
        

 

ค่าช าระบญัชี (500155) 
    

            
4,209.85  L 

 

จากกระดาษท าการค่าช าระบญัชี จะเห็นไดว้า่มีการใส่ L ไวห้ลงัตวัเลข 4,209.85 นัน่หมายถึงตวัเลข

น้ีไดม้าจากยอดตามบญัชี และทาง Audit จะท าการสรุปผลการตรวจสอบในดา้นล่างของกระดาษ

ท าการว่าไดต้รวจสอบอะไรบา้ง การตรวจเช็คยอดระหว่างยอดตามบญัชี กบั บญัชีแยกประเภท

ถูกตอ้งตรงกนัหรือไม่ กองทุนตอ้งจ่ายค่าช าระบญัชีใหก้บับริษทัหลกัทรัพยเ์ท่าไหร่ 

 

-การจดัท ากระดาษท าการ กระดาษท าการค่าจดัตั้งกองทุน ไดด้งัน้ี 

 
กองทุนเปิด ตราสารหนีต่้างประเทศ 6 เดือน HX 
ค่าจัดตั้งกองทุน  
งวด วนัที ่5 สิงหาคม 2563 (วนัเลกิกองทุน)  
 

ยอดตามบญัชี 
        

 

ค่าจดัตั้งกองทุน (50019210) 
    

            
23,540.00  L 

 

จากกระดาษท าการค่าจดัตั้งกองทุน จะเห็นไดว้่ามีการใส่ L ไวห้ลงัตวัเลข 23,540.00 นั่นหมายถึง

ตวัเลขน้ีได้มาจากยอดตามบญัชี และทาง Audit จะท าการสรุปผลการตรวจสอบในด้านล่างของ
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กระดาษท าการว่าได้ตรวจสอบอะไรบ้าง การตรวจเช็คยอดระหว่างยอดตามบญัชี กบั บญัชีแยก

ประเภทถูกตอ้งตรงกนัหรือไม่ ค่าจดทะเบียนกองทุนตั้งเป็นค่าใช้จ่ายรอตดับญัชีตดัจ่ายท่ีตดัด้วย

จ านวนเท่ากนัทุกวนัจนถึงวนัครบก าหนดอายุโครงการหรือไม่ หลงัจากสรุปเสร็จ ทาง Audit จะ

แสดงการบนัทึกบญัชีดงัน้ี 

 สมมติให้กองทุนน้ีจดทะเบียนวนัท่ี 7 มีนาคม 2563 และมีการ Cash ยอด 23,540.00 บาท 

ออกจากบญัชีเจา้หน้ีอ่ืน (Payable Other) วนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 

 

07/03/63 Dr. Deferred charges (130200)     23,540.00 

  Cr. Payable Other (200900)     23,540.00 

   (บนัทึกค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายรอตดับญัชี) 

   Dr. Fee&Expense Set up fund expense (50019210)  196.16 

  Cr. Deferred charges (130200)     196.16 

    (บนัทึกรับรู้ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายรอตดับญัชี) 

19/06/63 Dr. Payable Other (200900)     23,540.00 

  Cr. Cash Saving for Fund (10011020)    23,540.00 

    (บนัทึกค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย) 

 

การบนัทึกรับรู้ค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายรอตดับญัชีตวัเลข 196.16 เป็นการหาค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายรอตดับญัชี

ด้วยจ านวนเดียวกนัทุกวนัจนถึงวนัครบก าหนดอายุโครงการ ได้จากค่าจดัตั้งกองทุน 23,540.00 

บาท หารดว้ย 120 วนั ซ่ึงไดม้าจากการนบัวนัตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน จนถึงวนัครบก าหนด

อายโุครงการ  
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-การจดัท ากระดาษท าการ กระดาษท าการค่าส่ิงพิมพร์ายงานส่งผูถื้อหน่วย ไดด้งัน้ี 

 

กองทุนเปิด ตราสารหนีต่้างประเทศ 6 เดือน HX 
ค่าส่ิงพมิพ์รายงานส่งผู้ถือหน่วย  
งวด วนัที ่5 สิงหาคม 2563 (วนัเลกิกองทุน)  
 

ยอดตามบญัชี 
        

 

ค่าส่ิงพิมพร์ายงานส่งผูถื้อหน่วย (50090210) 
    

            
2,814.75  L 

 

            12/05/63 THAILAND PO …    1,256.13        

            04/08/63 PAPERMAT …     1,558.62 

         2,814.75 

จากกระดาษท าการค่าส่ิงพิมพร์ายงานส่งผูถื้อหน่วย จะเห็นไดว้า่มีการใส่ L ไวห้ลงัตวัเลข 2,814.75 

นั่นหมายถึงตวัเลขน้ีได้มาจากยอดตามบญัชี และทาง Audit จะท าการสรุปผลการตรวจสอบใน

ดา้นล่างของกระดาษท าการวา่ไดต้รวจสอบอะไรบา้ง การตรวจเช็คยอดระหว่างยอดตามบญัชี กบั 

บญัชีแยกประเภทถูกตอ้งตรงกนัหรือไม่ เป็นการจ่ายค่าใชจ่้ายในการท ารายงานแจง้สถานะลูกคา้ วา่

จ่ายค่าท ารายงาน Inform ให้กบั บลจ. อะไร จ่ายค่าจดัพิมพ์จดหมายรายงานแจง้ก าหนด Terminal 

date letter to U/H ให้กับ บจก. อะไร และจ่ายค่าจัดส่งจดหมายให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนให้ บจก. 

ไปรษณียไ์ทย ถูกตอ้งแลว้ทั้งจ  านวน 
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-การจดัท ากระดาษท าการ กระดาษท าการค่าใชจ่้ายอ่ืน ไดด้งัน้ี 

 

กองทุนเปิด ตราสารหนีต่้างประเทศ 6 เดือน HX 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน  
งวด วนัที ่5 สิงหาคม 2563 (วนัเลกิกองทุน)  
 

ยอดตามบญัชี 
        

 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน (500900) 
    

            
1,353.89  L 

 

จากกระดาษท าการค่าจดัตั้งกองทุน จะเห็นไดว้่ามีการใส่ L ไวห้ลงัตวัเลข 1,353.89 นั่นหมายถึง

ตวัเลขน้ีได้มาจากยอดตามบญัชี และทาง Audit จะท าการสรุปผลการตรวจสอบในด้านล่างของ

กระดาษท าการว่าได้ตรวจสอบอะไรบ้าง การตรวจเช็คยอดระหว่างยอดตามบญัชี กบั บญัชีแยก

ประเภทถูกตอ้งตรงกนัหรือไม่ ตรวจสอบวา่มีการจ่ายช าระบญัชีน้ีใน Statement หรือไม่ 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืน เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติของกองทุนรวม เช่น 

ค่าแปลเอกสาร ฯ ดงันั้นเม่ือเกิดค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติของกองทุนรวม ทาง

กองทุนรวมจึงตั้งเป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน ซ่ึงกองทุนรวมแต่ละกองจะมีค่าใชจ่้ายอ่ืนหรือไม่มีค่าใชจ่้ายอ่ืนก็

ได ้ 

 

สรุปผลการท าความเข้าใจการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม 

 ในการท าความเขา้ใจขั้นตอนการตรวจสอบค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมนั้น จะท าให้ผูต้รวจ

สอบทราบและเขา้ใจขั้นตอนการปฏิบติังานการตรวจสอบกองทุนรวม วิธีการทดสอบการค านวณ

ค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมในส่วนท่ีมีสาระส าคญั รูปแบบกระดาษท าการท่ีมีประสิทธิภาพและเขา้ใจ

ง่าย และเอกสารท่ีส าคญัจาก กองทุนรวมส าหรับส่วนของค่าใชจ่้ายวา่ตอ้งใชอ้ะไรบา้งเพื่อเป็นการ

อา้งอิงการตรวจสอบ 
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4.6 การออกงบการเงินให้ลูกค้า 

 เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการตรวจสอบแลว้นั้นจะท าการรวบรวมเอกสารท่ีผา่นการตรวจสอบ

มาเพื่อจดัท าดราฟงบการเงินโดยหัวหน้าผูต้รวจสอบ และส่งให้แก่ลูกค้าทางอีเมล์ (Email) เม่ือ

ลูกคา้ไดรั้บดราฟงบการเงินและเห็นดว้ยกบังบการเงินท่ีทางหัวหนา้ผูต้รวจสอบส่งไปให้ ลูกคา้จะ

ตอบกลบัว่าเห็นดว้ยกบังบการเงินท่ีส่งมาหลงัจากนั้นจึงออกงบการเงินท่ีสมบูรณ์ส่งให้ลูกคา้อีก

คร้ัง 

 การจดัท าดราฟงบการเงินกองทุนรวมนั้นมีทั้งหมด 4 งบการเงิน ดงัน้ี 

 1. งบแสดงฐานะการเงิน 

 2. งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและก าไรสะสม 

 3. งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ 

 4. งบกระแสเงินสด 

 

 งบการเงินท่ีสมบูรณ์และสามารถเผยแพร่ไดจ้ะตอ้งผ่านผูส้อบบญัชีรับอนุญาตลงนามใน

งบการเงินก่อนทุกคร้ัง โดยหวัหนา้ผูต้รวจสอบจะตอ้งเป็นผูน้ างบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ

การเงินเข้าไปให้แก่ผู ้สอบบัญชีได้รับอนุญาตตรวจเช็คถึงท่ีมาของตัวเลขในงบการเงินท่ีมี

สาระส าคญั และท าการออกรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในงบการเงินนั้น ๆ พร้อมลงนามใน

หน้ารายงานของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต และส่งให้แก่ลูกค้า โดยเม่ือลูกค้าได้รับงบการเงินท่ีมี

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ลูกคา้จะน าไปเผยแพร่สู่สาธารณะในเวบ็บริษทัหลกัทรัพยจ์  ากดั

ภายหลงั  
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  ภาพที ่4.9 ตัวอย่างของดราฟงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและก าไรสะสม 



 
 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 การท ารายงานคร้ังน้ีผูจ้ดัท ามุ่งศึกษาเก่ียวกบัการการตรวจสอบค่าใช้จ่ายกองทุนรวม ซ่ึง

เป็นการทดสอบการค านวณและตรวจสอบกระดาษท าการกับงบการเงิน เพื่อตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง ความน่าเช่ือถือปราศจากการทุจริต ใชดุ้ลพินิจในการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบตาม

หลกัการตรวจสอบ  

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.1.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  1. จากการฝึกปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบบญัชี ส่ิงท่ีไดคื้อความละเอียดรอบคอบ 

อีกทั้งยงัไดรั้บความรู้ใหม่ ๆ ในดา้นการตรวจสอบบญัชีหมวดค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมเพิ่มเติมอีก

มากมาย ไดป้ระสบการณ์จริงในการท างาน และยงัสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ

ผูต้รวจสอบบญัชีในอนาคต 

  2. ไดรู้้จกัการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เม่ือเกิดปัญหาในการท างาน ท างานร่วมกนั

อย่างเป็นทีม มีการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ต่อกนั รู้จกัการวางตวัให้เหมาะสมกบัสถานท่ี และมีความ

กลา้แสดงความคิดเห็นในส่วนของการท างาน 

 5.1.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  1. การปฏิบติังานในต าแหน่งนกัศึกษาสหกิจศึกษาในแผนกการตรวจสอบบญัชี

กองทุนรวมนั้น วธีิการและขั้นตอนการตรวจสอบรวมถึงกระดาษท าการนั้นแตกต่างจากท่ีนกัศึกษา

สหกิจศึกษาไดศึ้กษามาจากมหาวิทยาลยั เน่ืองจากนกัศึกษาสหกิจศึกษาไดเ้รียนรู้การสอบบญัชีท่ี

เก่ียวกับบริษทัทัว่ไป จึงท าให้ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสอบถามพนักงานท่ีปรึกษาใน

ช่วงแรก ๆ 

  2. การปฏิบติังานสหกิจศึกษาคร้ังน้ีถือเป็นการปฏิบติังานจริงคร้ังแรก ผูจ้ดัท าจึงยงั

ไม่มีประสบการณ์ในการท างาน ท าให้ตอ้งใชเ้วลาในเรียนรู้และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการ

ปฏิบติังานของทางบริษทัในช่วงเร่ิมตน้ 
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5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 เน่ืองจากนกัศึกษาสหกิจไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการท างานจากกระดาษท าการของงวดก่อน และ

ตอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยการลงมือปฏิบติังานจริง ดงันั้นจึงอยากให้สถานประกอบการควรมีคู่มือ

การศึกษากระบวนการท างานอยา่งละเอียดใหน้กัศึกษาสหกิจไดศึ้กษาก่อนเร่ิมปฏิบติังานจริง อีกทั้ง

ควรมีการส่ือสารให้มากข้ึนและปรับความเขา้ใจให้ตรงกนัก่อนการปฏิบติังานเพื่อลดการท างานท่ี

ผดิพลาดภายหลงั 
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