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ข้อสอบจาํลอง   วิชาสอบบัญชี 1   1/2560  

3. บริษัท กขค จํากดั เพ่ิงนําระบบ Cloud มาใช้ โดยทัง้ออฟฟิศมเีคร่ืองแบบ Terminal ได้แก่ Smartphone   และTablet ซึง่

ในปีปัจจบุนัปกติในการขาย พนกังานขายต้อง Upload ใบสัง่ซือ้ท่ีผา่นการอนมุตัิโดยผู้มีอํานาจของลกูค้าขึน้ Cloud     ใบ

อนมุตัิสัง่ขายของบริษัทจะบนัทกึโดยพนกังานขาย และผา่นการอนมุตัิโดยผู้มีอํานาจ ซึง่แยก Password กนั  อยา่งไรก็ตาม 

เน่ืองจากเศรษฐกิจไมด่ีต้องการเร่งยอดขาย และทํางานให้เร็วขึน้ จึงอนญุาตให้พนกังานขายใช้ Password ผู้อนมุตัิรายการได้ 

จึงอยากทราบวา่ 

          3.1 อธิบายมาตรฐานการตรวจสอบ หรือแนวการสอบท่ีเก่ียวข้อง ไมเ่กิน 5 บรรทดั (5 คะแนน) 

          3.2 อธิบายสิง่ท่ีผู้บริหารได้ให้คาํรับรอง และบญัชีท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้ระบโุปรแกรมท่ีใช้ตรวจสอบ (เช่น excel   ,ACL) 

วิธีการตรวจสอบท่ีใช้ พร้อมสรุปผลการตรวจสอบ  โดยทําเป็นตาราง          (10 คะแนน) 

          3.3 ให้อธิบายการควบคมุ เพ่ือปรับปรุงในอนาคต ให้ระบกุารควบคมุทัว่ไป และการควบคมุเฉพาะระบบงาน มาอยา่ง

ละ 1-2  ข้อเทา่นัน้  (5 คะแนน) 
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แนวการคําตอบ 

    3.1  มาตรฐานการตรวจสอบทีเ่กีย่วข้อง มีดงัน้ี 

Key Point :  ใหร้ะบุเพียงขั้นตอนการตรวจสอบพื้นฐานสําคญัก็พอ ไดแ้ก่ การวางแผน  ระบุและประเมินความ

เส่ียง  กาํหนดความสาระสาํคญั  สุดทา้ยคือการตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีประเมินไวน้ัน่เอง  

- มาตรฐานการตรวจสอบรหสั 300  เพื่อวางแผนงานตรวจสอบ ใหก้ารปฏิบติังานสอบบญัชีเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิผล  รหสัน้ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํกลยทุธ์การสอบบญัชีโดยรวม และการพฒันา วางแผนงาน

ตรวจสอบท่ีเพียงพอจะช่วยผูส้อบบญัชี 

- มาตรฐานการตรวจสอบรหสั 315   เป็นความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี  ในการระบุและประเมินความ

เส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน โดยการทาํความเขา้ใจกิจการและ

สภาพแวดลอ้ม รวมถึงควบคุมภายในของกิจการ 

 

- มาตรฐานการตรวจสอบรหัส 320  เป็นความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี ในการนาํหลกัการของความมี

สาระสาํคญัมาใชใ้นการวางแผนและการปฏิบติังานตรวจสอบงบ 

 

- มาตรฐานการตรวจสอบรหัส 330  เป็นวิธีปฏิบติัของผูส้อบบญัชีในการตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีได้

ประเมินไว ้ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ เก่ียวกบั ความเส่ียงจากการ

แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั โดยออกแบบและการนาํไปปฏิบติัเพื่อตอบสนองต่อ

ความเส่ียงดงักล่าวอยา่งเหมาะสม 
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3.2 วธีิการตรวจสอบโดยใช้โปรแกรมตรวจสอบสําเร็จรูป ( General Audit Software ) ดงัน้ี    

Key  point : ใชว้ธีิ GAS หรือ, Excel ก็ไดต้ามถนดั  สาํหรับท่านท่ีใช ้GAS ก็ใหใ้ชค้าํสั่งท่ีง่ายๆ และใชบ้่อย เช่น 

Count   Total  Duplicate     Duplicate     Extract   ส่วน Join  มนัซบัซอ้นไปหน่อยจึงไม่เอา 

วตัถุประสงค์การตรวจ บัญชีทีม่ีผลกระทบ วธีิการตรวจสอบ 

1. การตรวจสอบขั้น

พื้นฐาน 

 

แฟ้มขอ้มูลรายการ

ขาย 

จากแฟ้มขอ้มูลรายการขาย ใชค้าํสั่ง Count  คาํนวณนบั

จาํนวนรายการ และใช ้คาํสั่ง Total คาํนวณ มูลค่ารายการขาย

สินคา้ เพื่อนาํไปเปรียบเทียบกบัรายงานขายของกิจการ 

2. เพื่อวเิคราะห์ทาง

สถิติลูกหน้ีรายตวั 

แฟ้มขอ้มูลหลกั

ลูกหน้ี 

ใชค้าํสั่ง Stratify เพื่อแบ่งขอ้มูลเป็นอนัตรภาคชั้น โดย

วเิคราะห์การกระจายตวั และความถ่ีของลูกหน้ีในแต่ละชั้น

ของขอ้มูล   เพื่อพิจารณาลกัษณะของขอ้มูลลูกหน้ีรายตวั 

3. ขอ้มูลใบกาํกบัสินคา้

ขายมีเลขท่ีซํ้ ากนั 

แฟ้มขอ้มูลใบกาํกบั

สินคา้ขาย 

จากแฟ้มขอ้มูลใบกาํกบัสินคา้ขายใชค้าํสั่ง Duplicate  

วเิคราะห์หารายการ ใบกาํกบัสินคา้ขายมีเลขท่ีซํ้ ากนั 

4. ขอ้มูลเลขท่ีใบกาํกบั

สินคา้ขายไม่ต่อเน่ือง

หรือขาดหายไป 

แฟ้มขอ้มูลใบกาํกบั

สินคา้ขาย  

จากแฟ้มขอ้มูลใบกาํกบัสินคา้ขายใชค้าํสั่ง Gaps  วเิคราะห์หา

รายการ ใบกาํกบัสินคา้ขายท่ีไม่ต่อเน่ืองไม่ต่อเน่ืองกนั 

 

5. เพื่อตรวจสอบความ

ครบถว้นของรายการ

ขาย 

แฟ้มขอ้มูลรายการ

ขาย 

ใชค้าํสั่ง Extract เลือกเฉพาะรายการท่ีมีสาระสาํคญัตามท่ี

วเิคราะห์ในขอ้ 2 โดยเรียกฟิลดข์อ้มูลวนัท่ีขาย , ช่ือสินคา้ , 

จาํนวนสินคา้ท่ีขาย และ มูลค่าสินคา้ท่ีขายแลว้ ออกรายงาน

มา ตรวจสอบกบับิลขาย หากไม่ตรงกนัใหห้าสาเหตุและ

ปรับปรุงบญัชีใหถู้กตอ้งต่อไป 
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3.3 วธีิการควบคุมทัว่ไป และการควบคุมเฉพาะระบบงาน มีดงัน้ี 

Key point : ผมย ํ้าอยูเ่สมอวา่ถา้โจทยอ์อกมาเก่ียวกบัตวัคน วา่ทาํนัน่  ทาํน่ี  เร่ือง Gen ใช ้4A ช่วยลูกเดียว ไม่

สนใจวา่จะเป็นระบบ Cloud หรืออะไรก็ตาม ( หลอกให้ตกใจ )เพราะ 4A ใชก้บัทุกระบบ ส่วนเร่ือง APP ใหใ้ช้

การควบคุม I-P-O  เลือกการควบคุมอะไรก็ได ้มีตั้งเยอะ แต่เอาตวัง่ายๆนะครับ 

การควบคุมทัว่ไป ( General  Control ) 

1. กาํหนดใหมี้กระบวนการบริหารจดัการในการให ้ หรือยกเลิกสิทธิในการเขา้สู่ระบบงานของผูใ้ช้

อยา่งเหมาะสม   รวมถึงพิจารณาระดบัของผูใ้ชง้านดว้ย เช่น  การอนุมติัรายการขายจากรายการซ้ือของลูกคา้ท่ี 

upload ข้ึนระบบ Cloud ควรเป็นหนา้ท่ีของหวัหนา้ท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูอ้นุมติัระดบั

สิทธิดงักล่าว 

2. กาํหนดใหร้ะบบมีการตรวจสอบสิทธิในการใชง้าน (Authorization)ของผูใ้ช ้  เช่น การบนัทึก   การ

แกไ้ข หรือการอนุมติัรายการ วา่เป็นไปตามความจาํเป็น ( On a need basis ) โดยกาํหนดใหมี้การใช ้ Password  

แยกจากกนัตามระดบัสิทธิ 

 

  การควบคุมเฉพาะระบบงาน  ( Application  Control ) 

1. การกาํหนดสิทธิการอนุมติัคาํสั่งขายใหก้บัผูท่ี้รับมอบหมายเฉพาะเจาะจงตามความจาํโดยการใช ้

Password อนุมติัในระบบคอมพิวเตอร์ 

2. กาํหนดใหร้ะบบจดัทาํรายงานรายการขายทุกส้ินวนั เพื่อสอบทานความถูกตอ้งของการบนัทึก

รายการกบัเอกสารประกอบการบนัทึกรายการโดยพนกังานขาย 
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