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บทที่ 1
บทนำ
สหกิ จศึกษา (Co-operative) เป็ นระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นในเรื่ องการฝึ กการปฏิบตั ิจริ งใน
สถานประกอบการอย่างมีระบบ กฎเกณฑ์ ที่ไม่สามารถหาได้จากในห้องเรี ยน โดยมีการจัดให้มีการ
เรี ยนในสถานที่ศึกษาร่ วมกับการจัดการปฏิ บตั ิงานจริ ง ณ สถานประกอบการซึ่ งทาให้นักศึกษา
เปรี ยบเสมือนพนักงานของบริ ษทั ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่ วมมือ ซึ่ งนักศึกษาจะได้รับการ
เรี ยนรู ้ระบบการทางานและได้รับประสบการณ์จริ ง ตามสาขาวิชาชี พที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับการ
พัฒนาตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม ได้ปฏิ บตั ิตนให้เหมาะสมกับ การเป็ นพนักงาน เป็ นเพื่อน
ร่ วมงาน โดยการปฏิ บ ัติง านจริ ง ทั้ง นี้ มี ก ารก าหนดให้จ ัดท าโครงงานขึ้ น ภายใต้ระยะเวลา 16
สัปดาห์ ซึ่ งจุดสาคัญคือ สหกิจศึกษาทาให้ผูศ้ ึกษามีโอกาสที่จะสร้างความคุน้ เคยกับโลกแห่ งความ
จริ งของการทางานที่มีระบบกฎเกณฑ์อย่างชัดเจน และได้รับการเรี ยนรู ้ ในลักษณะของงานอาชี พ
และทักษะด้านการพัฒนาตนเอง
ด้วยระบบสหกิ จศึ กษาที่ มุงเน้นการเรี ยนการสอนผสมผสานทั้งภาคทฤษฎี และภาคการ
ปฏิบตั ิงานจริ งมีความลงด้วยอย่างมากจึงส่ งผลให้นกั ศึกษาสามารถกลายเป็ นบัณฑิตที่มีความสู งสุ ด
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานหรื อความต้องการขององค์กร อันได้แก่ ความซื่ อสัตย์ ความ
มี จริ ยธรรม คุ ณธรรมการประกอบวิช าชี พอย่างสุ จริ ต มี ดุลยพินิจทางค่านิ ย มพื้นฐาน และอื่ น ๆ
สาหรับในภาคทฤษฎี มีการมุ่งเน้นในเรื่ องขององค์ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับความก้าวหน้าของ
ความรู ้เฉพาะด้านในสาขาวิชา และในส่ วนของภาคปฏิ บตั ิจะต้องตระหนักในเรื่ องของธรรมเนี ยม
ปฏิ บตั ิ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ ที่เปลี่ ยนแปลงตามสถานการณ์ ต่าง ๆ ซึ่ งกระบวนการสหกิ จศึกษา
นั้นยังก่ อประโยชน์อีกมากมาย อาทิ เช่ น ทาให้เกิ ดการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาน
ประกอบการกับสถานศึกษาสามารถให้ความร่ วมมือซึ่ งกันและกัน มีการสร้างเครื อข่ายกันออกไป
1.1 ประวัติควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จากการที่ ผูจ้ ดั ทาได้เข้าร่ วมการฝึ กปฏิ บตั ิ ง านตามโครงการสหกิ จศึ กษา ณ บริ ษทั สอบ
บัญชี ดี ไอ เอ อิ นเตอร์ เนชั่นแนล จากัด โดยผูจ้ ดั ทาได้ฝึกปฏิ บ ตั ิ ในตาแหน่ ง ผูช้ ่ วยผูส้ อบบัญชี
(ฝึ กหัด) ในขณะที่ ปฏิ บตั ิน้ นั ผูจ้ ดั ทาได้มีโอกาสปฏิ บตั ิงานด้านการตรวจสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายของ
กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศที่มีกาหนดอายุโครงการ ผูจ้ ดั ทาจึงมีความสนใจจะทาโครงงาน
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เรื่ อง การตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายกองทุนรวม เพื่อเป็ นการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและเผยแพร่ ความรู ้
กับบุคคลที่มีความสนใจเรื่ อง การตรวจสอบค่าใช้จ่ายกองทุนรวม และรวมถึงนักศึกษาสหกิจศึกษา
รุ่ นต่อ ๆ ไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษาเอกสารของกองทุนรวมในหมวดค่าใช้จ่าย
1.2.2 เพื่อศึกษาวิธีการตรวจสอบบัญชีของกองทุนรวมในส่ วนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
1.2.3 เพื่อนาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้มาใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
1.2.4 เพื่อลดเวลาในการฝึ กอบรมพนักงานใหม่
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
- ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน ถึง 18 กันยายน 2563
1.3.1 ศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมที่ทาการตรวจสอบ
1.3.2 ศึกษาข้อมูลบัญชีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวม
1.3.3 ศึกษาเอกสารค่าใช้จ่ายของกองทุนที่ทาการตรวจสอบ
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 เข้าใจถึงรายการเอกสารค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
1.4.2 เข้าใจถึงกระบวนการการตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวม
1.4.3 สามารถนาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้มาใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
1.4.4 ทาให้บริ ษทั ลดระยะเวลาในการฝึ กอบรมพนักงานใหม่

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับการสอบบัญชี
การสอบบัญชี คือ การตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชีและหลักฐานอื่น
ๆ โดยผูป้ ระกอบวิชาชี พสอบบัญชี ตามแนวทางปฏิ บตั ิ งานที่ วิชาชี พได้กาหนดเป็ นมาตรฐานไว้
เพื่อให้ผูส้ อบบัญชี สามารถวินิจฉัย และแสดงความเห็ นได้ว่างบการเงิ นที่ กิจการจัดทาขึ้นขัดกับ
ข้อเท็จจริ ง อันเป็ น สาระสาคัญและเป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปเพียงใด หรื อไม่
2.2 วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบบัญชี มีจุดมุ่งหมาย คือ
การตรวจสอบรายการบัญชีและยอดคงเหลือโดยการทดสอบในสาระสาคัญ (Substantive
Test) หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานประกอบรายการที่ปรากฏในงบการเงิน ซึ่ งจะกระทาภายหลัง
การตรวจสอบระบบข้อมูล เพื่อให้ผสู ้ อบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้
เป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์หลักในการตรวจสอบ
2.2.1 ความมีอยูจ่ ริ งหรื อเกิดขึ้นจริ ง (Existence & Occurrence)
ผูส้ อบบัญชี จะทดสอบรายการที่ ป รากฏอยู่ใ นงบการเงิ น ไม่ว่าจะสิ นทรั พย์ หนี้ สิ น ทุ น
รายได้ และค่าใช้จ่าย ว่าจะต้องเป็ นรายการที่มีอยูจ่ ริ งหรื อเกิดขึ้นจริ งในกิจการที่รับตรวจสอบ
2.2.2 ความถูกต้องและครบถ้วนของรายการ (Completeness)
โดยทัว่ ไปรายการประเภทสิ นทรัพย์ และรายได้มกั จะมีแนวโน้มที่จะแสดงไว้สูงกว่าที่มีอยู่
จริ ง ในขณะที่รายการประเภทหนี้ สิน และค่าใช้จ่ายมักจะมีแนวโน้มที่จะแสดงไว้ต่ากว่าที่มีอยูจ่ ริ ง
ดังนั้น ผูส้ อบบัญชี จึงต้องพิสูจน์วา่ รายการเหล่านี้ ได้ถูกบันทึกไว้อย่างถู กต้องและครบถ้วน (ไม่สูง
หรื อต่ากว่าความเป็ นจริ ง) ในส่ วนที่มีสาระสาคัญ
2.2.3 กรรมสิ ทธิ์ และภาระหนี้สิน (Rights and Obligations)
รายการที่ จ ะบันทึ ก เป็ นสิ น ทรั พ ย์ข องกิ จการ จะต้อ งเป็ นสิ่ ง ที่ กิ จการมี ก รรมสิ ท ธิ์ และ
รายการที่จะบันทึกเป็ นหนี้ สินได้จะต้องเป็ นสิ่ งที่กิจการมีภาระในการจ่ายชาระ ผูส้ อบบัญชี จึงต้อง
หาหลักฐานเพื่อดูวา่ สิ นทรัพย์และหนี้สินที่บนั ทึกในงบการเงินมีกรรมสิ ทธิ์ และภาระหนี้สินจริ ง
2.2.4 การตีราคาหรื อการวัดมูลค่า (Measurement)
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รายการที่แสดงในงบการเงิน จะต้องเป็ นไปตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป เช่น รายการ
ที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศจะต้องมีการแปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราที่หลักการบัญชีได้ระบุไว้
การตีราคาสิ นค้าคงเหลือต้องตีตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่ได้รับ ฯลฯ ดังนั้น ผูส้ อบบัญชี จะต้อง
ตรวจสอบว่ารายการเหล่านี้มีการแสดงมูลค่าถูกต้อง
2.2.5 การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน (Presentation and Disclosure)
นอกจากรายการที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิ นแล้ว ผูส้ อบบัญชี จะต้องคานึ งถึงรายละเอียดที่
ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เช่น เรื่ องการนาสิ นทรัพย์ไปค้ าประกันเงินกูย้ ืม ผูส้ อบ
บัญชีตอ้ งพิจารณาว่าได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลไว้หรื อไม่ การมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (สหกรณ์
ถูกฟ้องร้องและอยูร่ ะหว่างการดาเนินคดี) ฯลฯ เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้งบการเงิน
2.3 แนวการสอบบัญชี (Audit Program)
ในการสอบบัญชี ผูส้ อบจะต้องจัดเตรี ยมแนวการสอบบัญชี สาหรับการตรวจสอบในแต่ละ
รายการในงบการเงินเพื่อ
1. ใช้เป็ นเครื่ องมือในการวางแผนการตรวจสอบที่กาหนดแนวทางไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน
โดยการนาเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เป็ นวิธีการตรวจสอบเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
2. ใช้เป็ นเครื่ องมือในการมอบหมายงานและติดตามงาน หรื อการควบคุมการปฏิบตั ิงาน
ของผูช้ ่วยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ใช้เป็ นหลักฐานแสดงการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกระดาษทาการของ
ผูส้ อบบัญชี
แนวการสอบบัญชี ควรจัดทาไว้ล่วงหน้าเพื่อการปฏิ บตั ิ งาน และปรั บปรุ งได้ตาม ความ
เหมาะสมในระหว่างปี ซึ่ งแนวการสอบบัญชี น้ นั ควรจะต้องสัมพันธ์กบั การประเมินประสิ ทธิ ภาพ
การ ควบคุมภายใน
2.4 ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึ ง การลดลงของผลประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในรอบระยะเวลา
บัญชีในรู ปของกระแสออก หรื อการลดลงของสิ นทรัพย์ หรื อการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน ซึ่ งค่าใช้จ่ายจะ
ทาให้ส่วนของเจ้าของลดลง แต่อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายจะไม่รวมการแบ่งปั นส่ วนทุนให้กบั ผูเ้ ป็ น
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เจ้าของ ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ รายการใดจะจัดเป็ นรายการค่าใช้จ่ายนั้นจะพิจารณาว่ารายการนั้นเป็ นไป
ตามเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1. การลดลงของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
2. กระแสออกหรื อการลดค่าของสิ นทรัพย์
3. การเพิ่มขึ้นของหนี้สิน
4. ส่ งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง
5. ไม่รวมการแบ่งปั นส่ วนที่ให้กบั ผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ค่าใช้จ่ายสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. ต้นทุนขาย (Cost of sales) หมายถึง ต้นทุนของสิ นค้าที่ขายหรื อบริ การที่ให้ กล่าวคือใน
กิจการซื้ อเพื่อขาย ต้นทุนของสิ นค้าที่ขายจะรวมราคาซื้ อและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็ น เพื่อให้สินค้า
อยู่ในสภาพพร้ อมที่ จะขาย ส่ วนในกิจการผลิ ตเพื่อขายต้นทุนของสิ นค้าที่ขายคือ ต้นทุนการผลิ ต
ของสิ นค้านั้น ซึ่ งประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานและโสหุ ย้ การผลิต
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน (Operating expenses) หมายถึ ง ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นอันเองมา
จากการขายสิ นค้าหรื อบริ การ และค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นเนื่ องจากการบริ หารกิ จการอันเป็ นส่ วนรวม
ของการดาเนินงาน
3. ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายนอกเหนื อจากที่จดั เข้าเป็ นต้นทุนขาย
และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เช่น ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ในส่ ว นของค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ รี ย กเก็ บ จากตัว กองทุ น รวม เรี ย กว่ า Total
Expense Ratio เป็ นค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงานของกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ จะ
เป็ นภาระที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนต้องแบกรับด้วย เช่น
-ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ (Management Fee) เป็ นค่าใช้จ่ายที่ บลจ. เรี ยกเก็บจากการบริ หาร
เงินลงทุนของกองทุนให้ผถู ้ ือหน่วย
-ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ู แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) เป็ นค่าใช้จ่ายที่ ผูด้ ู แลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
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-ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee) เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบงานทะเบียน
ของผูถ้ ือหน่วย
2.5 กองทุนเปิ ด (Opened - End Fund)
กองทุนเปิ ด คือ กองทุนรวมชนิดที่อาจมีการกาหนดอายุโครงการหรื อไม่ก็ได้แต่ที่สาคัญก็
คือ บลจ. สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมและต่อเนื่องได้หลังจากที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในครั้งแรกไปแล้ว รวมถึ งสามารถรับ ซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นจากผูล้ งทุ นเมื่ อใดก็ได้ตลอดเวลา โดย
ในทางปฏิบตั ิ บลจ. มักจะมีการกาหนดระยะเวลาในการขาย ตลอดจนการรับซื้ อคืนไว้ก่อนล่วงหน้า
โดยอาจเปิ ดให้ทาการซื้ อขายได้ทุกวันทาการ สัปดาห์ละครั้ง เดื อนละครั้ง หรื ออาจจะเป็ นปี ละ 2
ครั้ง ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขที่ได้กาหนดขึ้น
ทั้งนี้ ผูล้ งทุนควรที่จะอ่านเงื่ อนไขเกี่ ยวกับการเสนอขาย ตลอดจนการรับซื้ อหน่ วยลงทุน
จากหนังสื อชี้ชวน (Prospectus) เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดที่ตอ้ งการลงทุน

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ : บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
ที่อยูส่ ถานประกอบการ : สานักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่ 316/32 ซอยสุ ขมุ วิท 22 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 และมีสาขาตั้งอยูท่ ี่ 956-958 อยูร่ ะหว่างซอย
อ่อนนุช 30-32 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
โทรศัพท์

: 02-259-5300 (สาขาสุ ขมุ วิท) และ 02-332-9806 (สาขาอ่อนนุช)

แฟกซ์

: 02-259-8956 (สาขาสุ ขมุ วิท) และ 02-311-5567 (สาขาอ่อนนุช)

เว็บไซต์

: www.diaaudit.com

E-mail

: dia@diaaudit.com

เวลาทาการ

: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.

8

ภาพที่ 3.1 แผนทีส่ านักงานใหญ่ DIA ซอยสุ ขุมวิท 22

ภาพที่ 3.2 แผนทีส่ านักงานสาขา DIA ซอยอ่ อนนุช 30-32
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3.2 ประวัติและลักษณะการประกอบการ
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เริ่ มก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2522 โดยมี
หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การคือ นางสุ วมิ ล กฤตยาเกียรณ์ และรองหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การคือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์
ผลิ ตภัณฑ์/ผลิ ตผล หรื อการให้บริ การหลักขององค์กร บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอเอ อิ นเตอร์ เนชั่นแนล
จ ากั ด เป็ นบริ ษั ท ชั้ นน าแห่ ง หนึ่ งในประเทศไทยและเป็ น Member Firm ของ Moore Stephens
International Limited ซึ่ งมีสาขาทัว่ โลก ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี การวางระบบบัญชี
และตรวจสอบภายใน บริ ษ ัท ฯ มี ลู ก ค้า ชั้น น ากว่า 1,000 ราย และมี ลู ก ค้า ซึ่ งจดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรั พย์แห่ ง ประเทศไทยกว่า 30 ราย มี พนักงานประมาณ 300 คน และมี ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
ประมาณ 50 คน
3.3 วิสัยทัศน์ สถานประกอบการ
วิสัยทัศน์ของสถานประกอบการ คือ สถาบันที่ให้บริ การด้านบัญชี และธุ รกิจ สร้างภาพพจน์ที่ดี
งามแก่วชิ าชีพด้วยการให้บริ การที่ซื่อสัตย์และมีประสิ ทธิ ภาพ
3.4 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ได้แบ่งระดับชั้นภายในบริ ษทั แบ่งออกเป็ น
5 ระดับ ประกอบด้วย
1.หุ น้ ส่ วน (Partner)
2.ผูจ้ ดั การ (Manager)
3.ผูค้ วบคุมงาน(Supervisor)
4.ผูต้ รวจสอบอาวุโส(Senior Auditor)หรื อหัวหน้าผูต้ รวจสอบ(In-Charge Auditor)
5.ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี(Junior Auditor)หรื อ(Assistant Auditor)
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นอกจากนี้ บริ ษ ัท สอบบัญ ชี ดี ไอ เอ อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล จ ากัด ยัง มี ส ายงานหลัก ๆ ซึ่ ง
ประกอบด้วยสายงานด้านการตรวจสอบบัญชี สายงานด้านคอมพิวเตอร์ สายงานด้านบุคคล สายงาน
ด้านจัดส่ งเอกสาร สายงานด้านธุ รการและประสานงาน ดังภาพที่ 3.3

ภาพที่ 3.3 แผนผังองค์ กรของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่ นแนล จากัด
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ประกอบด้วยสายงาน 4 ฝ่ าย ดังนี้
1. ฝ่ ายตรวจสอบบัญ ชี เป็ นฝ่ ายที่ มี ห น้า ที่ ต รวจสอบบัญ ชี ข องลู ก ค้า ซึ่ งฝ่ ายตรวจสอบบัญ ชี ใ น
สานักงานมีท้ งั หมด 8 สายงาน แต่ละสายงานประกอบด้วยดังนี้
1.1. หุ ้นส่ วน (Partner) มี หน้าที่ กาหนดกลยุทธ์ การตรวจสอบ กากับ คุ ณภาพของการปฏิ บ ตั ิ ง าน
ตรวจสอบให้เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั รักษาข้อมูลและพฤติกรรมต่างๆของลูกค้า มีการตัดสิ นใจ
ในประเด็นการใช้กระดาษทาการโดยลูกค้า และบุคคลที่สาม ติดต่อสื่ อสารกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่รับ
ตรวจสอบให้คาปรึ กษาหารื อกับผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบในเรื่ องต่างๆ ฯลฯ
1.2. ผูจ้ ดั การสาย (Manager) มีหน้าที่ช่วยกาหนดกลยุทธ์ในการตรวจสอบ วางแผนการตรวจสอบ
ทบทวน ตี ค วามสิ่ ง ที่ ตรวจสอบ แต่ ง ตั้ง ที ม งานที่ เข้า ท าการตรวจสอบ ประชุ ม กับ ที ม งานที่ ท าการ
ตรวจสอบเพื่อมอบหมายงาน จัดทาตารางการทางานของพนักงานผูช้ ่ วย และประสานงานกับลู กค้า
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สาหรับการกาหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ กากับและให้คาปรึ กษาในการรายงานเสนอผูบ้ ริ หาร
ฯลฯ
1.3. หัวหน้าสายตรวจสอบ (Auditor In Charge) มี หน้าที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุนรวมที่
ตรวจสอบ ประเมิ นความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับลู ก ค้า จัดทาแผนการตรวจสอบโดยรวมพร้ อมทั้งแนว
ทางการตรวจสอบ ระบุประเด็นด้านการตรวจสอบ ร่ างรายงานเสนอผูบ้ ริ หาร ฯลฯ
1.4. ผูช้ ่ วยหัวหน้าสาย (Auditor Staff) มีหน้าที่คน้ หาข่าวและข้อมูลที่เกี่ ยวข้องลู กค้า วิเคราะห์งบ
การเงินของลูกค้าในเบื้องต้น จัดทากระดาษทาการที่เหมาะสม ฯลฯ
1.5. นักศึกษาฝึ กงาน มีหน้าที่ในการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบที่ได้รับคาสั่งจากหัวหน้าสายตรวจสอบ
โดยจะตรวจสอบในรายละเอียดเป็ นส่ วนใหญ่
2. ฝ่ ายบุคคลและจัดส่ งเอกสาร
2.1. ฝ่ ายบุคคล มีหน้าที่ดูแลเรื่ องพนักงานในสานักงาน เช่นการรับพนักงานใหม่ เป็ นต้น
2.2. ฝ่ ายจัดส่ งเอกสาร มีหน้าที่รับและส่ งเอกสารระหว่างสานักงานกับลูกค้า
3. ฝ่ ายคอมพิวเตอร์
3.1. ฝ่ ายคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูล เช่น งบการเงินที่สมบูรณ์และมีการจัดส่ งให้ลูกค้า
แล้ว จะถูกเก็บไว้ที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์
4. ฝ่ ายธุรการและประสานงานลูกค้า
4.1. ฝ่ ายธุ รการและติดต่อลูกค้ามีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานระหว่างสานักงานกับลูกค้า ดูแล
เรื่ องรายได้และรายจ่ายของสานักงาน
3.5 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ผูช้ ่วยผูต้ รวจสอบบัญชี มีหน้าที่ตามที่พนักงานที่ปรึ กษามอบหมายให้ดงั นี้
- ติดตามประกาศกองทุนรวมที่เปิ ดขายทุก ๆ สัปดาห์ในเว็บ บลจ. ของลูกค้า
- โทรหาลูกค้าเพื่อแจ้งลูกค้าถึงกองทุนรวมที่ใกล้จะเลิก และจะส่ ง Check List ให้กบั ลูกค้า
- ติดตามขอเอกสารเพิ่มเติมจากกองทุนรวมที่ถูกตรวจสอบ
- ตรวจความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับจากกองทุนรวมที่ถูกตรวจสอบ
- จัดท ากระดาษท าการคานวณค่ า MANAGEMENT FEE ต่ อวัน ในโปรแกรม Microsoft
Excel
- จัดท ากระดาษทาการค่ า ใช้จ่า ยต่ า ง ๆ เช่ น ค่ าธรรมเนี ยมวิช าชี พ ค่ า ใช้จ่า ยอื่ น ฯลฯ ใน
โปรแกรม Microsoft Excel
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- จัดเรี ยงเอกสารการตรวจสอบเข้าแฟ้มกระดาษทาการ
3.6 ชื่ อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
- ชื่อ นางสาวชุลีพร บุญสิ ริ
- ตาแหน่ง หัวหน้าผูต้ รวจสอบ (In-Charge Auditor)
3.7 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- เริ่ มการปฏิบตั ิงาน 1 มิถุนายน – 18 กันยายน 2563 รวมเวลาปฏิบตั ิงาน 16 สัปดาห์
3.8 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.8.1 ปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาเกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน
3.8.2 เสนอหัวข้อโครงงานให้กบั สานักสหกิจศึกษา
3.8.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ตาราที่เกี่ ยวกับวิชาการสอบบัญชี สื่ ออิเลคทรอนิกส์
และรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาของรุ่ นก่อน ๆ
3.8.4 ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้เก็บรวบรวมไว้เพื่อนามาจัดทาโครงงาน
3.8.5 จัดทาโครงงานโดยการนาข้อมูลที่ได้วเิ คราะห์ไว้เรี ยบร้อยแล้วมาจัดทาเป็ นรู ปเล่มโครงงาน
3.8.6 ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้อง
3.8.7 ส่ งโครงงานแก่สานักสหกิจศึกษา
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3.8.8 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ต.ค.63
1.ปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษา
และอาจารย์ที่ปรึ กษา
2.เสนอหัวข้อโครงงาน
3.รวบรวมข้อมูล/เอกสาร
4.วิเคราะห์ขอ้ มูลเอกสาร
5.จัดทาโครงงาน
6.ส่งโครงงานให้อาจารย์ที่
ปรึ กษาตรวจสอบความ
ถูกต้อง
7.ส่งโครงงาน

ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
3.9 อุปกรณ์ และเครื่ องมือเครื่ องใช้
3.9.1 ฮาร์ ดแวร์
3.9.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ (Note Book)
3.9.1.2 เครื่ องคานวณ
3.9.1.3 เครื่ องถ่ายเอกสาร
3.9.1.4 เครื่ องปริ้ นท์เตอร์ (Printer)
3.9.2 ซอฟต์ แวร์
3.9.2.1 โปรแกรม Microsoft Word
3.9.2.2 โปรแกรม Microsoft Power Point
3.9.2.3 โปรแกรม Microsoft Excel

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
จากการออกปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึ กษาเป็ นเวลา 16 สัปดาห์เริ่ มตั้งแต่ วันที่ 1 มิ ถุนายน พ.ศ.
2563 ถึง วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด การ
ปฏิบตั ิงานผูจ้ ดั ทาจะได้รับงานต่าง ๆ ตามที่พนักงานที่ปรึ กษามอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบตั ิและมีการ
ให้ ค าแนะน า อธิ บ ายกระบวนการ วิธี ก ารในการปฏิ บ ัติ งานอย่างเป็ นระบบและมี ข้ นั ตอนการ
ดาเนิ นงานที่ถูกต้องและสมบูรณ์ มีการนาความรู ้จากการเรี ยนรู ้ในห้ องเรี ยนมาประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนิ นงานสหกิจศึกษา ทาให้ผจู ้ ดั ทาสามารถเข้าใจในพื้นฐานของการตรวจสอบบัญชี ได้เป็ นอย่างดี
การปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษาของผูจ้ ดั ทา ถื อได้วา่ เป็ นประสบการณ์ ที่มีคุณค่าเป็ นอย่างมากและเกิ ด
ประโยชน์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริ ง ผูจ้ ดั ทาไปฝึ กปฏิบตั ิงานในส่ วนงานของ การตรวจสอบ
บัญชี (Auditing) ในหมวดค่าใช้จ่ายของกองทุ นรวม ซึ่ งการปฏิ บตั ิ งานครั้ งนี้ ทา ให้ผูจ้ ดั ท าได้รับ
ความรู ้ความเข้าใจและได้ประสบการณ์ อย่างมากเกี่ ยวกับการการดาเนิ นงานในสายงานของการ
ตรวจสอบบัญชี ซึ่ งในการปฏิ บตั ิสหกิ จศึกษาทาให้ผูจ้ ดั ทาเกิ ดความสนใจในรายละเอียดของการ
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็ นอย่างมาก ซึ่ งจะอธิ บายกระบวนการขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
และรายละเอียดการตรวจสอบต่าง ๆ อย่างละเอียด
4.1 งานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
จากการปฏิ บตั ิสหกิ จศึกษามาเป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ งานที่ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้
ปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบบัญ ชี ในหมวดค่าใช้จ่ายของกองทุนเปิ ด ตราสารหนี้ ต่างประเทศที่ มี
กาหนดอายุโครงการ (Foreign Fixed Income Fund) หรื อ กองทุนรวม ซึ่ งการตรวจสอบค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมมีความแตกต่างจากการตรวจสอบบัญชีบริ ษทั ทัว่ ไปในเรื่ องของเอกสารที่สาคัญ แต่
ยังคงมีข้ นั ตอนการตรวจสอบซึ่ งอยู่ภายใต้ขอบเขตกระบวนการตรวจสอบที่ บริ ษทั ได้กาหนดไว้
โดยการยึดหลักการทางการตรวจสอบบัญชี คือ ความมี อยู่จริ งหรื อเกิ ดขึ้นจริ ง ความถู กต้องและ
ความครบถ้วนของรายการ กรรมสิ ทธิ์ และภาระหนี้ สิน การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลใน
งบการเงิ น โดยในช่ วงระยะเวลาการปฏิ บตั ิงานนั้นทาให้ผูจ้ ดั ทาเลื อกนาเรื่ องดังกล่าวมาจัดทาเป็ น
รายงานสหกิจศึกษาเล่มนี้ข้ ึนมา

15

4.2 ทาความเข้ าใจขั้นตอนการตรวจสอบค่ าใช้ จ่ายของกองทุนรวม
การจัดตั้งกองทุนเปิ ดขึ้นมาในแต่ละครั้งนั้นจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานต่าง ๆ ของ
กองทุ นเกิ ดขึ้ นเสมอ รายการหลัก ๆ ของกองทุ นรวมคื อ ค่ าใช้จ่ายในการจัดการ (Management
Fee) หรื อ ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าใช้จ่ายด้านนายทะเบียน (Registrar Fee) ค่าใช้จ่ายของผูด้ ู แล
ผลประโยชน์ (Trustee Fee) และ ค่าธรรมเนี ยมวิชาชี พ นอกจากนี้ ยงั มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าชาระ
บัญชี ค่าสิ่ งพิมพ์รายงานส่ งถึงผูถ้ ือหน่วย ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ฯลฯ

การปฏิบตั ิงานการตรวจสอบกองทุนรวมมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานตามแผนภูมิภาพดังต่อไปนี้

ส่ง Check List ให้ลกู ค้า

วางแผนการตรวจสอบ

แนวการตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารประกอบการ
ตรวจสอบ

ตรวจสอบเนือ้ หาสาระ

สิน้ สุดการตรวจสอบ

ดราฟงบการเงิน

ทาหมายเหตุประกอบงบ

ออกงบการเงินให้ลกู ค้า

ภาพที่ 4.1 แผนภูมิข้ ันตอนการตรวจสอบบัญชี กองทุน
รวม
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4.2.1 ขั้นตอนทีต่ ้ องปฏิบัติการตรวจสอบแบ่ งเป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การทา Check List ส่ งให้ลูกค้า
2. การตรวจเช็คเอกสาร
3. การตรวจสอบบัญชีในหมวดค่าใช้จ่าย
4. การออกงบการเงินให้ลูกค้า
4.3 การทา Check List ส่ งให้ ลูกค้ า
ทางผูส้ อบบัญชี (Auditor) จะทราบวันเลิกกองทุนโดยลูกค้าจะแจ้งให้ทราบเองภายหลังจาก
กองทุนมีการประกาศขายหลักทรัพย์ หลังจากนั้นเมื่ อใกล้ถึงวันเลิ กกองทุนผูส้ อบบัญชี (Auditor)
จะโทรหาลูกค้าเพื่อแจ้งลู กค้าว่ามีกองใกล้จะเลิ ก และจะส่ งรายการตรวจสอบ (Checklist) ให้กบั
ลูกค้า
รายการตรวจสอบ (Checklist) เป็ นรายการขอเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ โดยทางผูส้ อบ
บัญชี (Auditor) จัดทาเพื่อส่ งให้ลูกค้าเพื่อแจ้งว่าทางผูส้ อบบัญชี ตอ้ งการใช้เอกสารอะไรบ้างในการ
ตรวจสอบ ซึ่ งจะส่ งให้ลูกค้าก่อนวันเลิกกองทุนประมาณ 1-2 สัปดาห์
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ภาพที่ 4.2 รายการ Check List ของ Audit ทีส่ ่ งให้ ลูกค้ า
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4.4 การตรวจเช็คเอกสาร
โดยปกติหลังจากที่ ส่งรายการตรวจสอบ (Checklist) ให้ลูกค้า ทางผูส้ อบบัญชี (Auditor)
จะท าการเข้าตรวจในวันที่ 9 หลังจากวันเลิ กกองทุ น (ไม่นับวันเสาร์ อาทิ ตย์ และ วันหยุดนักขัต
ฤกษ์) ในระหว่าง 9 วันนี้ ท างผูส้ อบบัญชี (Auditor) จะแจ้งลู กค้าว่าให้ส่ งเอกสารบางส่ วนที่ ท าง
ลูกค้ามีมาให้ผูส้ อบบัญชี (Auditor) ก่อน ได้ เมื่อถึงวันที่เข้าตรวจหากเอกสารยังไม่ครบทางผูส้ อบ
บัญชี (Auditor) จะเข้าไปขอเอกสารเพิ่มเติมกับลู กค้าเอง แต่เนื่ องจากสถานการณ์ โควิด-19 ทาให้
ทางผูส้ อบบัญชี (Auditor) ไม่ ส ามารถเข้าตรวจลู ก ค้าได้ รายการที่ ท างผูส้ อบบัญ ชี (Auditor) ส่ ง
รายการตรวจสอบ (Checklist) ให้ ลู ก ค้า ทางลู ก ค้าจะต้องส่ งเอกสารกลับ มาให้ท างผูส้ อบบัญ ชี
(Auditor) ภายใน 9 วันหลังจากวันเลิกกองทุน (ไม่นบั วันเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์) เมื่อ
ผูส้ อบบัญชี (Auditor) ได้รับเอกสารจากลูกค้า ในแต่ละครั้งจะต้องตรวจเช็คเอกสารให้ถูกต้องตรง
กับรายการตรวจสอบ (Checklist) ของผูส้ อบบัญชี (Auditor) หากเอกสารยังไม่ครบ ทางผูส้ อบบัญชี
(Auditor) จะจัดท าการขอเอกสารเพิ่ ม เติ ม ส่ งไปให้ ลู ก ค้าทุ ก ครั้ งจนกว่าเอกสารจะครบตรงตาม
รายการตรวจสอบ (Checklist)

วันเลิกกองทุน

ระหว่าง 9 วัน

วันที่เข้าตรวจ

• แจ้งลูกค้าให้ส่งเอกสารบางส่ วนที่สามารถส่ งได้มาก่อน

• ตรวจเช็คเอกสารบางส่ วนที่ได้รับให้ตรงกับ Check List ของ
Auditor
• ทาการขอเอกสารเพิ่มเติมส่ วนที่ขาดตาม Check List ของ Auditor

• ได้รับเอกสารครบตรงตาม Check List ของ Auditor และเริ่ มทา
การตรวจสอบ

ภาพที่ 4.3 แผนภูมิข้ ันตอนการตรวจเช็ คเอกสาร

19

4.5 การตรวจสอบบัญชีในหมวดค่ าใช้ จ่าย
เมื่อได้รับเอกสารที่สาคัญในการตรวจสอบครบแล้ว ทางผูส้ อบบัญชี (Auditor) จะเริ่ มทา
การตรวจสอบทันที ซึ่งเอกสารที่สาคัญในการตรวจสอบหมวดค่าใช้จ่ายของกองทุน ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

อัตราค่าธรรมเนียมเก็บจริ ง
แจ้งปรับปรุ งค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมรายวัน (Daily Fee)
บัญชีแยกประเภท (GL)
เอกสารแนบท้าย (สัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์)
หนังสื อการตั้งค่าใช้จ่ายกองทุน (ค่าใช้จ่าย)
หนังสื อการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกองทุน (ค่าชาระบัญชี)
หนังสื อการตั้งค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีคา้ งจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
หนังสื อขอจดทะเบียนกองทุน กับกลต. และหนังสื อรับรองกองทุน จากกลต.

เอกสารจัดตั้งกอง
• อัตราค่าธรรมเนียม
เก็บจริ ง
• เอกสารแนบท้าย
(สัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแล
ผลประโยชน์)
• หนังสื อการตั้ง
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
ค้างจ่าย

เอกสารจากเจ้าของ
กอง
• งบแสดงฐานะการเงิน
• งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
• หนังสื อขอจดทะเบียน
กองทุน กับกลต. และ
หนังสื อรับรองกองทุน
จากกลต.
• ค่าธรรมเนียมรายวัน
• บัญชีแยกประเภท

เอกสารจากผูช้ าระ
บัญชี
• แจ้งปรับปรุ ง
ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ
• หนังสื อการตั้ง
ค่าใช้จ่ายกองทุน
(ค่าใช้จ่าย)
• หนังสื อการตั้ง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
กองทุน (ค่าชาระ
บัญชี)

ภาพที่ 4.4 แผนภูมิรายการเอกสารทีใ่ ช้ ในการตรวจสอบค่ าใช้ จ่าย
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การตรวจสอบหมวดค่าใช้จ่ายของกองทุ น เป็ นการแสดงการคานวณว่าค่าใช้จ่ายที่ ลูกค้า
บันทึกลงในบัญชีแยกประเภท (GL) ของแต่ละรายการถูกต้องหรื อไม่ ซึ่ งการคานวณค่าใช้จ่ายของ
Registrar Fee ตามเอกสารแจ้งอัตรา Fee เก็บจริ ง จะคิดเป็ น 10% ของค่าใช้จ่าย Management Fee
เสมอ ส่ วนค่าใช้จ่ายของ Trustee Fee จะยึดตามเอกสารแนบท้าย (สัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์)
4.5.1 การตรวจสอบค่ าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
รู ปแบบของ “กระดาษทาการคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ (MANAGEMENT FEE) ต่อวัน”

ภาพที่ 4.5 รู ปแบบของกระดาษทาการคานวณค่ า MANAGEMENT FEE ต่ อวัน
วัน
ตัวเลขต่าง ๆ :
1. เป็ นพื้นที่สาหรับใส่ ชื่อกองทุนรวมที่ถูกตรวจสอบ
2. เป็ นพื้นที่สาหรับใส่ ชื่อกระดาษทาการการคานวณค่า MANAGEMENT FEE ต่อวัน
3. เป็ นพื้นที่สาหรับใส่ วัน เดือน ปี ของวันเลิกกองทุน
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4. เป็ นพื้นที่สาหรับใส่ ขอ้ มูล ดังนี้
4.1 รหัสอ้างอิงของกระดาษทาการ
4.2 ชื่อของผูจ้ ดั ทากระดาษทาการ และวันที่ที่จดั ทากระดาษทาการ
4.3 ชื่ อของผูท้ ี่ตรวจสอบกระดาษทาการ และวันที่ที่ทาการตรวจสอบกระดาษทา
การ
5. เป็ นพื้นที่สาหรับใส่ ตวั เลขเปอร์ เซ็นต์ที่ลูกค้าแจ้งในเอกสารการคานวณอัตรา Fee เก็บจริ ง
(Non Vat 7%)
6. เป็ นพื้นที่สาหรับอัตรา Fee เก็บจริ ง ที่ทาการรวม Vat 7% แล้ว
7. เป็ นพื้นที่สาหรับใส่ วิธีการคานวณหาจานวนเงิน Fee ที่เก็บจริ ง คือ (ทุนจดทะเบียน x อัตรา
Fee เก็บจริ งรวม Vat 7% x 1 / 365 หรื อ 366)
8. เป็ นพื้นที่สาหรับผลลัพธ์จากการคานวณในหมายเลข 7 คือ จานวณเงิน Fee Rate ที่เก็บจริ ง
ใน 1 วัน
9. เป็ นพื้นที่สาหรับใส่ จานวณ วัน เดือน ปี ตั้งแต่วนั จดทะเบียนกองทุนถึงวันครบกาหนดอายุ
โครงการ
10. เป็ นพื้นที่สาหรับใส่ จานวนวันที่นบั ได้จากหมายเลข 9
11. เป็ นพื้นที่สาหรับยอดรวมของค่า MANGEMENT FEE ทั้งหมด โดยนาข้อมูลในหมายเลข
8 คูณกับ หมายเลข 10
12. เป็ นพื้นที่สาหรับใส่ ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดการในงบกาไรขาดทุน
13. เป็ นพื้นที่ สาหรับแสดงผลต่างของการคานวณระหว่างหมายเลข 11 ลบกับ หมายเลข 12
โดยส่ วนใหญ่ จะไม่ เป็ นนัย ส าคัญ ซึ่ งเกิ ด จากการปั ด เศษทศนิ ย มท าให้ เกิ ด ผลต่ า งเพี ย ง
เล็กน้อย
-วิธีการคานวณค่ า MANAGEMENT FEE ต่ อวัน
นาเอกสารอัตรา Fee เก็บจริ งจากลูกค้ามาดู Rate ที่ลูกค้าใช้ในการคานวณค่าธรรมเนี ยมใน
การจัดการ เพื่อทดสอบการคานวณตามรู ปแบบที่ทาง Audit จัดทาขึ้นในกระดาษทาการคานวณค่า
MANAGEMET FEE ต่อวัน และทุกครั้งทาง Audit จะต้องเข้าไปดูในเว็บหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ของกองทุ นที่ กาลังตรวจอยู่ว่ามีการประกาศเปลี่ ยนแปลงอัตรา Fee เก็บจริ งหรื อไม่ เนื่ องจากใน
บางครั้งลู กค้าอาจจะไม่ได้ส่งเอกสารแจ้งปรับปรุ งค่าธรรมเนี ยมการจัดการมา ทาง Audit จะต้อง
ตรวจเช็คเสมอ หากมีจะต้องนาเอกสารนั้นมาคานวณด้วย
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-การจัดทากระดาษทาการคานวณค่า MANAGEMENT FEE ต่อวัน ได้ดงั นี้
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีต้ ่ างประเทศ 6 เดือน HX
การดาษทาการคานวณค่ า MANAGEMENT FEE ต่ อวัน
งวด วันที่ 5 สิ งหาคม 2563 (วันเลิกกองทุน)
คานวณค่า MANAGEMENT FEE ต่อวัน
อัตราร้อยละ 0.0890 % + 7%
ค่า MANAGEMENT FEE ต่อวัน
(4,809,959,084.87 x 0.095230% x 1/366)
คูณ จานวนวัน (29/01/63 - 23/07/63)
รวม 
อัตราร้อยละ (รวม VAT 7%)
ค่า MANAGEMENT FEE ต่อวัน
(4,809,959,084.87 x 0.282500% x 1/366)
คูณ จานวนวัน (24/07/63 - 04/08/63)
รวม 

รวม  + 
ยอดตามบัญชี
Diff

=

0.095230%

=
=

12,515.09
177

=

2,215,170.93

=

0.282500%

=
=

37,126.05
12

=

445,512.60
2,660,683.53
2,660,683.20
0.33

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) อัตราร้อยละ 0.0890 % เป็ นตัวเลขที่ได้มาจากเอกสารแจ้งอัตรา Fee เก็บจริ งที่ลูกค้าส่ ง
มาให้ แ ต่ จ ะเป็ น Rate ที่ Non Vat 7% ทาง Audit จึ ง แสดงการบวก 7% เข้า ไป ในการค านวณ
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการจะต้องใช้ Rate ที่รวม Vat7% แล้วเท่านั้น ส่ วนของวันที่จะเริ่ มจากวันที่จด
ทะเบียนกองทุนจนถึงก่อนวันประกาศเปลี่ยนแปลง Rate ที่ใช้คานวณใหม่
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2) จากกระดาษทาการจะเห็นได้วา่ มีการคานวณ 2 ครั้ง ซึ่ งครั้งที่ 2 การใส่ Rate จะแตกต่าง
เนื่ องจากอัตราที่ได้น้ นั มาจากประกาศในเว็บหลักทรัพย์จดั การกองทุน ที่ทาการรวม Vat7% ไว้แล้ว
ทาง Audit จะใช้ Rate ตัวนี้ มาคานวณได้เลย ส่ วนของวันที่จะเริ่ มนับจากวันที่ประกาศเปลี่ยนแปลง
Rate ไปจนถึงวันครบกาหนดอายุโครงการ
3) การรวมผลลัพธ์ของทั้ง 2 ครั้ง จะต้องนามาหาผลต่างกับยอดตามบัญชี ที่ได้มากจากงบ
กาไรขาดทุน คือ ค่าธรรมเนี ยมในการจัดการ จากกระดาษทาการจะเห็ นได้วา่ เกิดผลต่างเพียง 0.33
ซึ่ งไม่ เป็ นสาระส าคัญ ทาง Audit จึงสรุ ป ผลต่ างนี้ ว่าเกิ ดจากการปั ดเศษทศนิ ย มเท่ านั้น แต่ ห าก
ผลต่างมากจนเป็ นสาระสาคัญ ทาง Audit จะต้องหาสาเหตุที่ทาให้เกิดผลต่างนั้นต่อไป
การค าน วณ MANAGEMENT FEE ต่ อ วั น เป็ น วิ ธี ก ารท ดส อ บ ก ารค าน วณ ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภาพ ท าให้ทราบถึ งค่าใช้จ่ายว่าใกล้เคี ยงที่ สุดกับที่ จ่ายจริ งในงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ
อย่างไม่มีสาระสาคัญ

ภาพที่ 4.6 เอกสารแจ้ งอัตราค่ าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
และค่ าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
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ภาพที่ 4.7 เอกสารแจ้ งปรับปรุ งอัตราค่ าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

4.5.2 การตรวจสอบค่ าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน (Registrar Fee)
-วิธีคานวณค่ าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน (Registrar Fee)
ตามเอกสารแจ้งอัตรา Fee เก็บจริ งที่ทางลู กค้าส่ งมาให้ ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบี ยนหน่ วย
ลงทุนจะคิดเป็ นอัตราร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนี ยมการจัดการเสมอ ดังนั้น หากทดสอบการคานวณ
ในส่ วนของค่าธรรมเนี ยมการจัดการถูกต้องตรงตามที่จ่ายจริ งในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จแล้ว จึงไม่
ต้องแสดงการทดสอบการคานวณค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนอีก (ดูภาพที่4.6)
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4.5.3 การตรวจสอบค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าผูด้ ู แลผลประโยชน์จะดูอตั ราการคานวณได้จาก เอกสารแนบท้าย (สัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแล
ผลประโยชน์) ซึ่ งจะอยูท่ ี่ร้อยละ 0.02 (Non Vat7%) เวลานามาคานวณจะต้องบวก Vat7% ทุกครั้ง
-วิธีการคานวณค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
สู ตรในการทดสอบการคานวณค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ คือ

(ทุนจดทะเบียน x 0.0214% x จานวนวันตั้งแต่วนั จดทะเบียนจนถึงวันครบกาหนดอายุโครงการ)
จานวนวัน 1 ปี (365 หรื อ 366)

ตัวอย่าง การคานวณค่าผูด้ ูแลผลประโยชน์

Account

ค่าดูแลผล
ประโยชน์

ยอดตาม
บัญชี

แสดงการทดสอบการคานวณ

534,352.20

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

ผลการ
ผลต่าง
ทดสอบการ
คานวณ

534,352.28

จากตัวอย่างการคานวณ คอลัมน์ Account คือ ชื่ อบัญชี ที่ ทาง Audit ต้องการทดสอบการคานวณ
คอลัม น์ ย อดตามบัญ ชี ตัวเลขนี้ ได้ม ากจากงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ คื อ ค่ า ธรรมเนี ย มผู ้ดู แ ล
ผลประโยชน์ ณ วัน เลิ ก กองทุ น ส่ วนคอลัม น์ ผ ลการทดสอบการค านวณ ตัวเลขได้ม าจากการ
คานวณตามสู ตรของ Audit กรณี น้ ี เป็ นการคานวณในปี 2563 ซึ่ งปี นี้ มี 366 วัน จึงต้องใช้ 366 หาร
จานวนวันของกองทุน ซึ่ งผลต่างที่เกิดขึ้นอยูจ่ านวน -0.08 ซึ่ งไม่เป็ นสาระสาคัญ ทาง Audit จึงสรุ ป
เหมื อนกับ การค านวณ MANAGEMENT FEE รายวัน ว่า ผลต่ างที่ เกิ ดขึ้ นนั้นเกิ ดจากการปั ดเศษ
ทศนิยม

(0.08)
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4.5.4 การตรวจสอบค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ (Expenses)
รู ปแบบของ “กระดาษทาการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ”

ภาพที่ 4.8 รู ปแบบของกระดาษทาการค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ
ตัวเลขต่าง ๆ :
1.
2.
3.
4.

เป็ นพื้นที่สาหรับใส่ ชื่อกองทุนรวมที่ถูกตรวจสอบ
เป็ นพื้นที่สาหรับใส่ ชื่อกระดาษทาการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
เป็ นพื้นที่สาหรับใส่ วัน เดือน ปี ของวันเลิกกองทุน
เป็ นพื้นที่สาหรับใส่ ขอ้ มูล ดังนี้
4.1 รหัสอ้างอิงของกระดาษทาการ
4.2 ชื่อของผูจ้ ดั ทากระดาษทาการ และวันที่ที่จดั ทากระดาษทาการ
4.3 ชื่ อของผูท้ ี่ตรวจสอบกระดาษทาการ และวันที่ที่ทาการตรวจสอบกระดาษทา
การ
5. เป็ นพื้นที่สาหรับใส่ บญั ชีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ทาง Audit ต้องการตรวจสอบ
6. เป็ นพื้นที่สาหรับใส่ Code หรื อ รหัสของบัญชีที่ Audit ตรวจสอบ
7. เป็ นพื้นที่สาหรับใส่ ตวั เลขจากบัญชีแยกประเภท (GL) ของบัญชีที่ Audit ตรวจสอบ
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ค่าธรรมเนี ยมวิชาชี พ เป็ นค่าสอบบัญชี ที่ทาง Audit กาหนดในระดับที่ลูกค้ายอมรับได้ ใน
การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในบัญชี น้ ี จะตรวจเช็คจากยอดตามบัญชี ในงบกาไรขาดทุ น กับ บัญชี แยก
ประเภท (GL) ว่าถูกต้องตรงกันหรื อไม่ ส่ วนเอกสารที่สาคัญของบัญชี น้ ี คือ หนังสื อเสนอบริ การที่
ทางลูกค้าจะส่ งมาให้แก่ Audit ซึ่ งรายละเอียดในหนังสื อเสนอบริ การจะมีการแจ้ง ค่าสอบบัญชี ชื่อ
กองทุน และวันเลิ กกองทุน เอกสารนี้ ถือเป็ นเอกสารที่สาคัญและเชื่ อถื อได้มากที่สุด เพราะในบาง
กรณี ยอดตามบัญชี ไม่ตรงกับบัญชี แยกประเภท ทาง Audit จะต้องยึดถือหนังสื อเสนอบริ การเป็ น
หลักเสมอ
-การจัดทากระดาษทาการ กระดาษทาการค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ได้ดงั นี้
กองทุนเปิ ด ตราสารหนีต้ ่ างประเทศ 6 เดือน HX
ค่ าธรรมเนียมวิชาชีพ
งวด วันที่ 5 สิ งหาคม 2563 (วันเลิกกองทุน)
ยอดตามบัญชี
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ (500130)

50,000.00 L

จากกระดาษท าการค่ าธรรมเนี ย มวิชาชี พ จะเห็ นได้ว่ามี ก ารใส่ L ไว้หลังตัวเลข 50,000.00 นั่น
หมายถึงตัวเลขนี้ ได้มาจากยอดตามบัญชี และทาง Audit จะทาการสรุ ปผลการตรวจสอบในด้านล่าง
ของกระดาษทาการว่าได้ตรวจสอบอะไรบ้าง การตรวจเช็คยอดระหว่างยอดตามบัญชี กับ บัญชี แยก
ประเภทถู ก ต้องตรงกัน หรื อ ไม่ ผลการตรวจสอบเป็ นอย่างไร เชื่ อ ถื อได้ตามควรไหม เอกสาร
หนังสื อเสนอบริ การถูกต้องตรงกับยอดตามบัญชีไหม
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-การจัดทากระดาษทาการ กระดาษทาการค่าชาระบัญชี ได้ดงั นี้

กองทุนเปิ ด ตราสารหนีต้ ่ างประเทศ 6 เดือน HX
ค่ าชาระบัญชี
งวด วันที่ 5 สิ งหาคม 2563 (วันเลิกกองทุน)
ยอดตามบัญชี
ค่าชาระบัญชี

(500155)

4,209.85 L

จากกระดาษทาการค่าชาระบัญชี จะเห็นได้วา่ มีการใส่ L ไว้หลังตัวเลข 4,209.85 นัน่ หมายถึงตัวเลข
นี้ ได้มาจากยอดตามบัญชี และทาง Audit จะทาการสรุ ปผลการตรวจสอบในด้านล่างของกระดาษ
ทาการว่าได้ตรวจสอบอะไรบ้าง การตรวจเช็ คยอดระหว่างยอดตามบัญชี กับ บัญชี แยกประเภท
ถูกต้องตรงกันหรื อไม่ กองทุนต้องจ่ายค่าชาระบัญชีให้กบั บริ ษทั หลักทรัพย์เท่าไหร่

-การจัดทากระดาษทาการ กระดาษทาการค่าจัดตั้งกองทุน ได้ดงั นี้
กองทุนเปิ ด ตราสารหนีต้ ่ างประเทศ 6 เดือน HX
ค่ าจัดตั้งกองทุน
งวด วันที่ 5 สิ งหาคม 2563 (วันเลิกกองทุน)
ยอดตามบัญชี
ค่าจัดตั้งกองทุน

(50019210)

23,540.00 L

จากกระดาษทาการค่าจัดตั้งกองทุน จะเห็ นได้ว่ามีการใส่ L ไว้หลังตัวเลข 23,540.00 นัน่ หมายถึ ง
ตัวเลขนี้ ได้มาจากยอดตามบัญชี และทาง Audit จะทาการสรุ ปผลการตรวจสอบในด้านล่ างของ
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กระดาษทาการว่าได้ตรวจสอบอะไรบ้าง การตรวจเช็คยอดระหว่างยอดตามบัญชี กับ บัญชี แยก
ประเภทถู กต้องตรงกันหรื อไม่ ค่าจดทะเบี ยนกองทุ นตั้งเป็ นค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี ตดั จ่ายที่ตดั ด้วย
จานวนเท่ากันทุ กวันจนถึ งวันครบกาหนดอายุโครงการหรื อไม่ หลังจากสรุ ปเสร็ จ ทาง Audit จะ
แสดงการบันทึกบัญชีดงั นี้
สมมติให้กองทุ นนี้ จดทะเบียนวันที่ 7 มีนาคม 2563 และมีการ Cash ยอด 23,540.00 บาท
ออกจากบัญชีเจ้าหนี้อื่น (Payable Other) วันที่ 19 มิถุนายน 2563

07/03/63 Dr. Deferred charges (130200)

23,540.00

Cr. Payable Other (200900)

23,540.00

(บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายรอตัดบัญชี)
Dr. Fee&Expense Set up fund expense (50019210)
Cr. Deferred charges (130200)

196.16
196.16

(บันทึกรับรู ้ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายรอตัดบัญชี)
19/06/63 Dr. Payable Other (200900)
Cr. Cash Saving for Fund (10011020)

23,540.00
23,540.00

(บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

การบันทึกรับรู ้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายรอตัดบัญชี ตวั เลข 196.16 เป็ นการหาค่าใช้จ่ายค้างจ่ายรอตัดบัญชี
ด้วยจานวนเดี ยวกันทุ กวันจนถึ งวันครบก าหนดอายุโครงการ ได้จากค่าจัดตั้งกองทุ น 23,540.00
บาท หารด้วย 120 วัน ซึ่ งได้มาจากการนับวันตั้งแต่วนั ที่จดทะเบียนกองทุน จนถึ งวันครบกาหนด
อายุโครงการ
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-การจัดทากระดาษทาการ กระดาษทาการค่าสิ่ งพิมพ์รายงานส่ งผูถ้ ือหน่วย ได้ดงั นี้

กองทุนเปิ ด ตราสารหนีต้ ่ างประเทศ 6 เดือน HX
ค่ าสิ่ งพิมพ์ รายงานส่ งผู้ถือหน่ วย
งวด วันที่ 5 สิ งหาคม 2563 (วันเลิกกองทุน)
ยอดตามบัญชี
ค่าสิ่ งพิมพ์รายงานส่ งผูถ้ ือหน่วย (50090210)

2,814.75 L

12/05/63 THAILAND PO …

1,256.13

04/08/63 PAPERMAT …

1,558.62
2,814.75

จากกระดาษทาการค่าสิ่ งพิมพ์รายงานส่ งผูถ้ ือหน่วย จะเห็นได้วา่ มีการใส่ L ไว้หลังตัวเลข 2,814.75
นั่นหมายถึ งตัวเลขนี้ ได้ม าจากยอดตามบัญชี และทาง Audit จะท าการสรุ ปผลการตรวจสอบใน
ด้านล่างของกระดาษทาการว่าได้ตรวจสอบอะไรบ้าง การตรวจเช็คยอดระหว่างยอดตามบัญชี กับ
บัญชีแยกประเภทถูกต้องตรงกันหรื อไม่ เป็ นการจ่ายค่าใช้จ่ายในการทารายงานแจ้งสถานะลูกค้า ว่า
จ่ายค่าทารายงาน Inform ให้กบั บลจ. อะไร จ่ายค่าจัดพิมพ์จดหมายรายงานแจ้งกาหนด Terminal
date letter to U/H ให้ ก ับ บจก. อะไร และจ่ า ยค่ า จัด ส่ ง จดหมายให้ ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ให้ บจก.
ไปรษณี ยไ์ ทย ถูกต้องแล้วทั้งจานวน
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-การจัดทากระดาษทาการ กระดาษทาการค่าใช้จ่ายอื่น ได้ดงั นี้

กองทุนเปิ ด ตราสารหนีต้ ่ างประเทศ 6 เดือน HX
ค่ าใช้ จ่ายอื่น
งวด วันที่ 5 สิ งหาคม 2563 (วันเลิกกองทุน)
ยอดตามบัญชี
ค่าใช้จ่ายอื่น

(500900)

1,353.89

จากกระดาษทาการค่าจัดตั้งกองทุ น จะเห็ นได้ว่ามี การใส่ L ไว้หลังตัวเลข 1,353.89 นัน่ หมายถึ ง
ตัวเลขนี้ ได้มาจากยอดตามบัญชี และทาง Audit จะทาการสรุ ปผลการตรวจสอบในด้านล่ างของ
กระดาษทาการว่าได้ตรวจสอบอะไรบ้าง การตรวจเช็คยอดระหว่างยอดตามบัญชี กับ บัญชี แยก
ประเภทถูกต้องตรงกันหรื อไม่ ตรวจสอบว่ามีการจ่ายชาระบัญชีน้ ีใน Statement หรื อไม่
ค่าใช้จ่ายอื่น เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการดาเนินงานปกติของกองทุนรวม เช่น
ค่าแปลเอกสาร ฯ ดังนั้นเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อจากการดาเนิ นงานปกติของกองทุนรวม ทาง
กองทุนรวมจึงตั้งเป็ นค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่ งกองทุนรวมแต่ละกองจะมีค่าใช้จ่ายอื่นหรื อไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นก็
ได้

สรุ ปผลการทาความเข้ าใจการตรวจสอบค่ าใช้ จ่ายของกองทุนรวม
ในการทาความเข้าใจขั้นตอนการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมนั้น จะทาให้ผตู ้ รวจ
สอบทราบและเข้าใจขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานการตรวจสอบกองทุนรวม วิธีการทดสอบการคานวณ
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมในส่ วนที่มีสาระสาคัญ รู ปแบบกระดาษทาการที่มีประสิ ทธิ ภาพและเข้าใจ
ง่าย และเอกสารที่สาคัญจาก กองทุนรวมสาหรับส่ วนของค่าใช้จ่ายว่าต้องใช้อะไรบ้างเพื่อเป็ นการ
อ้างอิงการตรวจสอบ

L
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4.6 การออกงบการเงินให้ ลูกค้ า
เมื่อเสร็ จสิ้ นกระบวนการตรวจสอบแล้วนั้นจะทาการรวบรวมเอกสารที่ผา่ นการตรวจสอบ
มาเพื่ อ จัดท าดราฟงบการเงิ นโดยหัวหน้า ผูต้ รวจสอบ และส่ งให้แก่ ลู กค้าทางอี เมล์ (Email) เมื่ อ
ลูกค้าได้รับดราฟงบการเงินและเห็นด้วยกับงบการเงินที่ทางหัวหน้าผูต้ รวจสอบส่ งไปให้ ลูกค้าจะ
ตอบกลับว่าเห็ นด้วยกับงบการเงิ นที่ ส่งมาหลังจากนั้นจึงออกงบการเงินที่ สมบูรณ์ ส่งให้ลูกค้าอี ก
ครั้ง
การจัดทาดราฟงบการเงินกองทุนรวมนั้นมีท้ งั หมด 4 งบการเงิน ดังนี้
1. งบแสดงฐานะการเงิน
2. งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและกาไรสะสม
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ
4. งบกระแสเงินสด

งบการเงิ นที่สมบูรณ์ และสามารถเผยแพร่ ได้จะต้องผ่านผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตลงนามใน
งบการเงินก่อนทุกครั้ง โดยหัวหน้าผูต้ รวจสอบจะต้องเป็ นผูน้ างบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงิ น เข้า ไปให้ แ ก่ ผู ้ส อบบัญ ชี ไ ด้รั บ อนุ ญ าตตรวจเช็ ค ถึ ง ที่ ม าของตัว เลขในงบการเงิ น ที่ มี
สาระสาคัญ และทาการออกรายงานของผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตในงบการเงินนั้น ๆ พร้อมลงนามใน
หน้ารายงานของผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าต และส่ งให้ แก่ ลู ก ค้า โดยเมื่ อลู ก ค้าได้รับ งบการเงิ น ที่ มี
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ลูกค้าจะนาไปเผยแพร่ สู่สาธารณะในเว็บบริ ษทั หลักทรัพย์จากัด
ภายหลัง
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ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างของดราฟงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและกาไรสะสม

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
การทารายงานครั้ งนี้ ผูจ้ ดั ทามุ่งศึกษาเกี่ ยวกับการการตรวจสอบค่าใช้จ่ายกองทุนรวม ซึ่ ง
เป็ นการทดสอบการค านวณและตรวจสอบกระดาษท าการกับ งบการเงิ น เพื่ อตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความน่าเชื่ อถือปราศจากการทุจริ ต ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบตาม
หลักการตรวจสอบ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.1.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. จากการฝึ กปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบบัญชี สิ่ งที่ได้คือความละเอียดรอบคอบ
อีกทั้งยังได้รับความรู ้ใหม่ ๆ ในด้านการตรวจสอบบัญชี หมวดค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเพิ่มเติมอีก
มากมาย ได้ประสบการณ์จริ งในการทางาน และยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
ผูต้ รวจสอบบัญชีในอนาคต
2. ได้รู้จกั การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดปั ญหาในการทางาน ทางานร่ วมกัน
อย่างเป็ นทีม มีการสร้างมนุ ษย์สัมพันธ์ต่อกัน รู ้ จกั การวางตัวให้เหมาะสมกับสถานที่ และมีความ
กล้าแสดงความคิดเห็นในส่ วนของการทางาน
5.1.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. การปฏิ บตั ิงานในตาแหน่ งนักศึกษาสหกิ จศึกษาในแผนกการตรวจสอบบัญชี
กองทุนรวมนั้น วิธีการและขั้นตอนการตรวจสอบรวมถึงกระดาษทาการนั้นแตกต่างจากที่นกั ศึกษา
สหกิ จศึกษาได้ศึกษามาจากมหาวิทยาลัย เนื่ องจากนักศึกษาสหกิ จศึกษาได้เรี ยนรู ้การสอบบัญชี ที่
เกี่ ย วกับ บริ ษ ทั ทัว่ ไป จึ ง ท าให้ต้องศึ ก ษาข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม โดยการสอบถามพนัก งานที่ ป รึ ก ษาใน
ช่วงแรก ๆ
2. การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ถือเป็ นการปฏิบตั ิงานจริ งครั้งแรก ผูจ้ ดั ทาจึงยัง
ไม่มีประสบการณ์ ในการทางาน ทาให้ตอ้ งใช้เวลาในเรี ยนรู ้ และทาความเข้าใจเกี่ ยวกับระบบการ
ปฏิบตั ิงานของทางบริ ษทั ในช่วงเริ่ มต้น

35

5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เนื่ องจากนักศึกษาสหกิจได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการทางานจากกระดาษทาการของงวดก่อน และ
ต้องเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองโดยการลงมือปฏิบตั ิงานจริ ง ดังนั้นจึงอยากให้สถานประกอบการควรมีคู่มือ
การศึกษากระบวนการทางานอย่างละเอียดให้นกั ศึกษาสหกิจได้ศึกษาก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงานจริ ง อีกทั้ง
ควรมีการสื่ อสารให้มากขึ้นและปรับความเข้าใจให้ตรงกันก่อนการปฏิ บตั ิงานเพื่อลดการทางานที่
ผิดพลาดภายหลัง
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