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ช่ือกิจการ______________________________________________________________

1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกิจการ
          1.1 ประเภทของธุรกิจที่บริษัทฯ ดําเนินกิจการอยู (เชน อุตสาหกรรม ซื้อมาขายไป การใหบริการฯ)

1.1.1 ลักษณะกิจการ

ผลิต
จําหนายสินคา
ผลิตและจําหนายสินคา
อ่ืน โปรดระบุ

1.1.2  โปรแกรมที่ใชในการบันทึกบัญชี  การควบคุมสินคาคงเหลือ เงินเดือน  โปรดระบุ

งานบัญชี เงินเดือน

ERP สินคาคงเหลือ
อ่ืน โปรดระบุ

1.1.3  จํานวนพนักงานประจําป ......................... (โปรดแนบโครงสรางองคกร)
- สวนงานบัญชีและการเงิน..........................คน  
- ฝายผลิต......... ........................................คน  
- อ่ืน ๆ .....................................................คน

          1.2 สภาพของบริษัท (ใสเครื่องหมาย / ลงในชองวาง)
         หางหุนสวนจํากัด
          บริษัทจํากัด
          บริษัทมหาชน
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)_________________________

           1.3  มี / เปน บริษัทในเครือ และ / หรือสาขา และ / หรือ บริษัทที่เกี่ยวของกัน หรือไม ถามี โปรดระบุจํานวน
          มี ระบุ __________
          ไมมี
1.3.1 รายการหรือกิจกรรมของบริษัทที่เกี่ยวของกัน ตามขอ 1.3 ไดแก

การขายสนิคา จํานวน (บาท)
การใหบริการ จํานวน (บาท)
อ่ืน ๆ โปรดระบุ (บาท)

บริษัทในเครือ สาขา บริษัทที่เกี่ยวของกัน

แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับการสอบบัญชี
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แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับการสอบบัญชี
            1.4 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ (โดยประมาณ) ณ วันสิ้นงวดบัญชี (หรือแนบงบการเงินและงบทดลอง)

1.4.1  ทุนจดทะเบียน __________________________ บาท
1.4.2  สินทรัพยรวมของบริษัทฯ __________________________ บาท
1.4.3  หน้ีสินรวมของบริษัทฯ __________________________ บาท
1.4.4  ยอดขายตางประเทศ __________________________ บาท
1.4.5  ยอดขายในประเทศ __________________________ บาท
1.4.6  ยอดซื้อตางประเทศ __________________________ บาท
1.4.7  ยอดซื้อในประเทศ __________________________ บาท
1.4.8  ลูกหนี้ (โดยประมาณ) เปนจํานวนเงิน __________________________ บาท
                                              เปนจํานวนราย __________________________ ราย
1.4.9  เจาหนี้ (โดยประมาณ) เปนจํานวนเงิน __________________________ บาท
                                             เปนจํานวนราย __________________________ ราย

             1.5 รายการที่เกิดขึ้นในแตละเดือน (โดยประมาณ)

1.5.1  รายการขาย  ______________________ รายการ จํานวนแฟม  _______________ แฟม
1.5.2  รายการซื้อ   ______________________ รายการ จํานวนแฟม  _______________ แฟม
1.5.3  รายการรับ   ______________________ รายการ จํานวนแฟม  _______________ แฟม
1.5.4  รายการจาย  ______________________ รายการ จํานวนแฟม  _______________ แฟม

            1.6 ได B.O.I. หรือไม
          ได ตั้งแต ป พ.ศ. ___________
           ไมได
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แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับการสอบบัญชี
2. นโยบายการบัญชีที่บริษัทฯ ใชในการจัดทําบัญชี

2.1 การตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

2.2 สินคาคงเหลือ 

2.3 การตัดคาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวร
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องมือเคร่ืองใชโรงงาน
อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน
คอมพิวเตอร
ยานพาหนะ
อ่ืน ๆ

2.4 การตัดจายคาใชจายตัดจาย
2.5 การรับรูรายได

คาบริการ
ขายสินคา
รับจาง

2.6 อ่ืน  ๆ ________________________

 โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองวาง

3. การควบคุมภายใน ใช

การควบคุมเงินสดในมือ และเช็ค

3.1 มีการกําหนดวงเงินสดยอย จํานวน_____________________บาท
3.2 การอนุมัติจายเงินสดยอยกระทําโดยผูมีอํานาจลงนาม
      ซึ่งเปนคนละคนกับผูรักษาเงินสดยอย
3.3 เอกสารที่ขอเบิกเงินสดยอยตองผานการอนุมัติโดยผูมีอํานาจลงนาม
      และมีลายเซ็นตผูขอเบิกทุกครั้ง
3.4 มีการตรวจนับเงินสดยอย โดยบุคคลอ่ืนเปน
      ครั้งคราวโดยไมรูตัว
3.5 เม่ือไดรับเงินสดหรือเช็คจากการรับชําระหนี้จะนําฝาก
      ธนาคารในวันถัดไปหรือไม

เรื่อง

หมายเหตุ

ระบุอายุการใชงาน (ป)

ไมใช

นโยบายที่ใช
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การควบคุมเอกสารและอนุมัติรายการ ใช

3.6 เงินสดหรือเช็คที่ยังไมไดใชนําไปเก็บไวในตูเซฟเทานั้น
3.7 ใบกํากับภาษีมีการอนุมัติ โดยถูกตองแลวหรือไม
       (ในเรื่องของราคาและการอนุมัติวงเงินเครดิต)
3.8  มีการตรวจนับสินคา วัตถุดิบ และวัสดุเปนครั้งคราว
          และเปรียบเทียบกับยอดทางบัญชีหรือไม
3.9   มีการตรวจนับทรัพยสินถาวรเปนครั้งคราว
           และเปรียบเทียบกับทะเบียนคุมหรือไม
3.10  มีการพิมพลําดับเลขที่เอกสารสําคัญไวลวงหนาหรือไม
3.11  มีการกําหนดขอบเขตผูมีอํานาจลงนามชัดเจนและตามลําดับขั้น

4. มีการจัดทํารายการตาง ๆ ดังตอไปนี้ มี

4.1 มีแผนผังการจัดโครงสรางองคกรและกําหนดหนาที่
      ความรับผิดชอบอยางชัดเจน ขอเอกสารเพิ่มเติม
4.2 มีสัญญาเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมจากธนาคาร
      และสถาบันการเงินที่ยังมีผลใชบังคับในปจจุบัน
4.3 มีรายละเอียดภาระค้ําประกันและตั๋วอาวัล
4.4 มีการจัดทํางบทดลอง งบดุล งบกําไรขาดทุนทุกเดือน
4.5 มีการจัดทํางานรายตอไปนี้เปนรายเดือน โปรดระบุผูรับรายงาน

4.6 มีการจัดทํารายงานตอไปนี้เปนรายวัน หรือรายสัปดาห โปรดระบุผูรับรายงาน

4.7 มีการจัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝาก หรือเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
      ทุกสิ้นเดือน

หมายเหตุไมใช

ไมมี หมายเหตุ
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การควบคุมเอกสารและอนุมัติรายการ (ตอ) ใช

4.8 มีการจัดทําสมุดรายวันขั้นตนจากระบบบัญชี คือ
        - สมุดรายวัน รับ-จาย....เลขที่อางอิง.......................
        - สมุดรายวัน ซื้อ-ขาย...เลขที่อางอิง.......................
        - สมุดรายวันทั่วไป....เลขที่อางอิง..........................
         - อ่ืน ๆ ไดแก......................................................
4.9  มีการจัดทําสมุดบัญชีแยกประเภทในระบบบัญชีคอมพิวเตอร
4.10 มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เชน เอกสารประกอบ
         การรับ-จายเงิน ซื้อ-ขาย การปรับปรุงบัญชีอยางถูกตองและครบถวน
4.11  มีการจัดทําบัญชีคุมสินคา (Stock Card) อยางสมํ่าเสมอ
4.12  มีการจัดทํารายงานวิเคราะหอายุลูกหนี้, เจาหนี้อยางสมํ่าเสมอ
4.13  มีการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินถาวรและตรวจนับอยางสมํ่าเสมอ
4.14  มีการจัดทําบัญชีลูกหนี้รายตัวและเจาหนี้รายตัวทุกสิ้นเดือน
4.15  มีการปดบัญชีและจัดทํารายละเอียดประกอบงบรายเดือนทุกบัญชี
4.16 มีการปดบัญชีทุกสิ้นเดือนและกําหนดวันปดงบทุกวันที่.............
       ของเดือนถัดไป
4.17  มีการกําหนดรหัสผานการใชระบบบัญชีของแตละคน
          ตามสิทธิ์การใชงานของแตละระดับและโครงสรางองคกร
4.18 กิจการใชระบบบัญชีเชื่อมโยงกับทุกระบบงาน ตั้งแตการรับ
      วัตถุดิบ การโอนเปนสินคาสําเร็จรูป การขายสินคา การรับชําระหนี้ 
      และจายชําระหนี้ ครบทั้งวงจร

หมายเหตุไมใช
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5. ขอมูลเกี่ยวกับภาษีอากร ใช

5.1 ไดมีการยื่นแบบ ภ.พ.30 เพื่อเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
      ทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ในกรณีที่กิจการ
      อยูในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม)
5.2  ไดมีการกระทบยอดรายไดตาม ภพ. 30 กับรายไดตามบัญชีกอน
        นําสงภาษีมูลคาเพิ่มและมีการสอบทานโดยหัวหนาที่รับผิดชอบ
5.3 ไดมีการหักภาษี ณ ที่จาย และนําสงครบถวนถูกตอง
5.4  ไดมีการนําสงภาษีธรุกิจเฉพาะครบถวนและถูกตองแลว
5.5  ไดมีการนําสงภงด. 51 ในปกอนครบถวนและไมมีการยื่นเพิ่มเติม
5.6  มีการจัดทํางบการเงิน และรายงานผูสอบบัญชีปกอน (ขอเพิ่มเติม)

โปรดระบุชื่อผูสอบบัญชีและสํานักงานที่สามารถติดตอได เพื่อสงจดหมายแจงขอสอบถามเรื่องมรรยาทผูสอบบัญชี

           ชื่อ _______________________________ นามสกุล ______________________________

           ที่อยู ( ที่สามารถติดตอได) ____________________________________________________
           ___________________________________________________________________________

           โทรศัพท (ที่สามารถติดตอได) ______________________________

หมายเหตุไมใช

หนาท่ี 6 Other-08.Form แบบสอบถามขอมูลบริษัท.xls



SVP ACCOUNTING GROUP CO.,LTD. Page 7[7]
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6.  ผูติดตอและประสานงานของบริษัท
1.  ชื่อบริษัท  (ไทย)  
      ชื่อบริษัท (อังกฤษ)
      ประเภทธุรกิจ
2.  ชื่อยอ
3.  ที่อยู

4.  โทรศัพท (สํานักงาน) โรงงาน
      FAX (สํานักงาน) โรงงาน
6.  ฝายบัญชี 1.  (ชื่อ - สุกล)

      (ตําแหนง)
2.  (ชื่อ - สุกล)
      (ตําแหนง)

7.  ฝายการเงิน 1.  (ชื่อ - สุกล)
      (ตําแหนง)

8.  ผูท่ีติดตอสอบถามขอมู 1.  (ชื่อ - สุกล)
      (ตําแหนง)

9.  แผนที่โดยสังเขป

โปรดกรอกขอมูลใหครบถวนเพ่ือประโยชนในการวางแผนงานตรวจสอบบัญชีประจําป

ผูใหขอมูล....................................../ตําแหนง................................ วันที่................................................... โทร.................................
ผูสอบทานการให......................................./ตําแหนง........................วันที่................................................

E - Maill

เลขทะเบียนนิติบุคคล

เบอรโทร

รหัสไปรษณีย
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