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ประจ าตัวสอบ………………………. 
ข้อสอบจ าลอง 

การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ครั้งที่ ครั้งที่ 27 ( 1/2557 ) 

วิชา  การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ ( ส่วนอัตนัย ) 

วันที่   มีนาคม  2557              เวลา  13.00 – 17.00  น. 
สถานที่ทดสอบ   -                                       ข้อสอบมี    3   ข้อ                                   
แยกสมุดค าตอบข้อละ 1 เล่ม      
................................................................................................................................................................................................. 
 
 กิจการให้ผู้สอบบัญชี.ตรวจสอบเกี่ยวกับระบบบัญชีลูกหนี้ปี 2556 โดยได้รับข้อมูลจากกิจการว่ามีลูกหนี้จ านวน 156,000 รายเป็น
จ านวนเงิน 25,155,553.33 บาทโดยมีแฟ้มข้อมูลลูกหนี้ดังนี ้
 แฟ้มข้อมูลลูกหนี้ที่ 1:    
     รหัสลูกหนี้       
    ช่ือลูกหนี้           
    ที่อยู่ลูกหนี้                      
    วงเงินเครดิต  
  แฟ้มข้อมูลลูกหนี้ที่ 2 (แฟ้มทะเบียนรายการ) : 
 รหัสลูกหนี้ 
    วันที่ท ารายการครั้งล่าสุด  
                   ยอดลูกหนี้คงคา้ง 
                   วันที่ออกบลิคร้ังล่าสุด 
 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ฟิลด์และไฟล์ที่ใช้

(1คะแนน) 
วิธีการตรวจสอบ 
(2 คะแนน) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
(1 คะแนน) 

1) เพื่อค านวณหายอดลูกหนี้
จ านวน 25,155,553.33บาท 

   

2) เพื่อหารหัสลูกหนี้ที่ไม่
ตรงกันจากทั้งสองไฟล์ 

   

3) เพื่อหาว่ามีลูกหนี้ที่ขาย
เกินวงเงินหรือไม่ 

   

4) เพื่อหาว่าลูกหนี้ใดไม่มีที่
อยู่ 

   

5) เพื่อหาลูกหนี้ที่ไม่มี
รายการซ้ือขายระหว่างปี 
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แนวค าตอบข้อสอบจ าลอง 

การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ครั้งท่ี 27 (1/2557) 

วิชา  การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ 
 
 วิเคราะห์ประเด็น ประเด็นที่เพิ่มเข้าใหม่น่าจะเป็นเรื่องผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ เพราะสภาไม่ค่อยถาม ให้ตอบในแนวของผู้สอบบัญชี
นะครับ กล่าวคือ ถ้าพบว่ามีรายการที่ผิดพลาดตามที่โจทย์ถาม 1)ให้หาสาเหตุ 2)เสนอแนะให้ปรับปรุงการควบคุม หรือมูลค่าทางบัญชี
แล้วแต่กรณี 
 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ฟิลด์และไฟล์ที่ใช้

(1คะแนน) 
วิธีการตรวจสอบ 
(2 คะแนน) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
(1 คะแนน) 

1) เพื่อค านวณหายอดลูกหนี้
จ านวน 25,155,553.33บาท 

ฟิลด์ยอดลูกหนี้คงค้างจาก
แฟ้มข้อมูลลูกหนี้ที่ 2 
 

จากโปรแกรมส าเร็จรูปใช้
ค าส่ังยอดรวม( Total)เพื่อ
ค านวณหายอดลูกหนี้
ทั้งหมดว่าต้องมีจ านวน 
25,155,553.33บาท 

ยอดลูกหนี้ทั้งหมดที่ค านวณ
ได้จากโปรแกรมส าเร็จรูป
เมื่อเปรียบเทียบกับรายงาน
ลูกหนี้คงเหลือของกิจการ
จะต้องตรงกัน หากไม่
ตรงกันจะต้องสอบทานหา
สาเหตุ เพื่อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการควบคุมและ
มูลค่าทางบัญชีให้ถูกต้อง
ต่อไป 

2) เพื่อหารหัสลูกหนี้ที่ไม่
ตรงกันจากทั้งสองไฟล ์

 - ฟิลด์รหัสลูกหนี้จาก
แฟ้มข้อมูลลูกหนี้ที่ 1  
- ฟิลด์รหัสลูกหนี้จาก
แฟ้มข้อมูลลูกหนี้ที่ 2  
 

- ใช้ค าสั่ง Join 
แฟ้มข้อมูลลูกหนี้ที่ 1 และ
แฟ้มข้อมูลลูกหนี้ที่ 2 มี
การเรียงข้อมูลตามรหัส
ลูกหนี้ซึ่งเป็นคีย์ฟิลด์
แล้ว  ให้แฟ้มข้อมูลลูกหนี้
ที่ 2 เป็น Primary File 
และให้แฟ้มข้อมูลลูกหนี้ที่ 
1 Secondary File   
และตั้งชื่อไฟล์ใหม่ชื่อ
แฟ้มลูกหนี้ร่วม 
- จากแฟ้มลูกหนี้ร่วม 

รหัสลูกหนี้ทั้งสองไฟล์ต้อง
ตรงกัน หากพบว่ามีรหัส
ลูกหนี้ที่ไม่ตรงกัน จะต้อง
สอบทานหาสาเหตุเพื่อ
เสนอแนะในการปรับปรุง
การควบคุมให้เหมาะสม
ต่อไป 
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ใช้ Extract คัดเลือกเอา
เฉพาะรหัสลูกหนี้ที่ไม่
ตรงกันและตั้งชื่อไฟล์
ใหม่ชื่อแฟ้มลูกหนี้ที่
แตกต่าง 
 

3) เพื่อหาว่ามีลูกหนี้ที่ขาย
เกินวงเงินหรือไม่ 

- ฟิลด์รหัสลูกหนี้ และฟิลด์
วงเงินเครดิตจากแฟ้มข้อมูล
ลูกหนี้ที่ 1 
-  ฟิลด์รหัสลูกหนี้ และ                
ฟิลด์ยอดลูกหนี้คงค้าง 
จากแฟ้มข้อมูลลูกหนี้ที่ 2  

- จากแฟ้มข้อมูลลูกหนี้ที่ 2 
ใชค้ าส่ังสรุปยอดรวมข้อมูล
ลูกหนี้(Summarize) ตามรหัส
ลูกหนี้ตั้งช่ือแฟ้มว่า 

Summarize AR  โดยตั้งชื่อ
ฟิลด์ใหม่ว่า ยอดหนี้รวม  
-ใช้ค าส่ัง Join แฟ้มข้อมูล
ลูกหนี้ที่ 1 กับแฟ้มข้อมูล 

Summarize AR จะได้
แฟ้มข้อมูลใหม่ โดยใช้ฟิลด์
ฟิลด์รหัสลูกหนี้ เป็นคีย์ฟิลด์  
และใช้แฟ้มข้อมูล Summarize 

AR ที่มีการ Sort แล้วเป็น 
Primary File  และใช้
แฟ้มข้อมูลลูกหนี้ที่ 1 ที่มี
การ Sort แล้วเป็น 
Secondary File  และตั้งช่ือ
ใหม่ช่ือแฟ้มรวมยอดหนี้ 
-จากแฟ้มรวมยอดหนีใ้ช้
ค าส่ังคัดเลือก( Extract) 
รายการรหัสลูกหนี้ทีม่ียอด
หนีเ้กินกว่าวงเงินเครดิต 

และตั้งช่ือใหม่ช่ือแฟ้มเกิน
วงเงิน โดยใส่เงื่อนไข: ยอด
หนี้รวม > วงเงินเครดิต 
 

ไม่มีลูกหนี้รายใด ขายเกิน
วงเงิน หากพบว่ามีลูกหนี้
ขายเกินวงเงิน จะต้องสอบ
ทานหาสาเหตุเพื่อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการควบคุม
ให้เหมาะสมต่อไป 
 

4) เพื่อหาว่าลูกหนี้ใดไม่มีที่
อยู่ 

- ฟิลด์รหัสลูกหนี้ และฟิลด์
ที่อยู่ลูกหนี้จากแฟ้มข้อมูล
ลูกหนี้ที่ 1 
 

- จากแฟ้มแฟ้มข้อมูลลูกหนี้
ที่ 1 ใชค้ าส่ังคัดเลือก( 
Extract) เอาเฉพาะรหัส
ลูกหนี้ทีไ่ม่มีที่อยู ่และตั้งช่ือ 

ลูกหนี้ทุกรายมีที่อยู่
ครบถ้วน  หากพบว่าลูกหนี้
รายใดไม่มีที่อยู่  จะต้อง
สอบทานหาสาเหตุเพื่อ
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ใหม่ช่ือแฟ้มลูกหนี้ไม่มีที่อยู ่ เสนอแนะในการปรับปรุง
การควบคุมให้เหมาะสม
ต่อไป 
 

5) เพื่อหาลูกหนี้ที่ไม่มี
รายการซ้ือขายระหว่างปี 

-  ฟิลด์รหัสลูกหนี้ และ                
ฟิลด์วันที่ท ารายการครั้ง
ล่าสุด จากแฟ้มข้อมูลลูกหนี้ 
ที่ 2 

- จากแฟ้มแฟ้มข้อมูลลูกหนี้
ที่  2 ใชค้ าส่ังคัดเลือก( 
Extract) เอาเฉพาะรหัส
ลูกหนี้ที่มีวันที่ท ารายการ
ครั้งล่าสุดก่อน 1 มกราคม
และตั้งช่ือใหม่ช่ือแฟ้ม
ลูกหนี้ไม่มีรายการซ้ือขาย 
โดยใส่เงื่อนไข: วันที่ท า
รายการครั้งล่าสุด < 1 
มกราคม  

หากพบว่ามีลูกหนี้ที่ไม่มี
รายการซ้ือขายระหว่างป ี
ผู้สอบบัญชีจะต้องไป
รายละเอียดความผิดปกติ ซ่ึง
อาจเกิดข้อผิดจากการบันทึก
รายการไม่ถูกต้องครบถ้วน 
เพื่อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีให้
ถูกต้องต่อไป 

 


