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ประจ าตัวสอบ………………………. 
ข้อสอบจ าลอง 

การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
ครั้งท่ี ครั้งท่ี 27 ( 1/2557 ) 
วิชา  การสอบบัญชี 1  

วันที่   มีนาคม  2557              เวลา  13.00 – 17.00  น. 
สถานที่ทดสอบ   -                                       ข้อสอบมี    3   ข้อ                                   
แยกสมุดค าตอบข้อละ 1 เล่ม      
.......................................................................................................................................................................................... 

บริษัท ผลิตและจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทได้น าระบบ ERP มาใช้กับระบบรายได้ ระบบรายจ่าย 
ระบบการรายงานทางการเงิน และมีการน าไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์มาให้พนักงานทุกคนใช้ แต่ไม่มีการเชื่อมต่อ
กับระบบ ERP  จากการสอบทานระบบการควบคุมของบริษัทในเบื้องต้น ผู้สอบบัญชีพบข้อสังเกต 4 ข้อ 
ดังต่อไปนี้ 
 

ก. เพื่อความสะดวกในการท างาน พนักงานทุกคนสามารถใช้ไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
ได้  ผู้ดูแลระบบไม่ได้ก าหนดค่าตัวแปรด้านการรักษาความปลอดภัยของการใช้รหัสผ่าน โดยไม่มีการใส่
รหัสผ่านในการเข้าระบบก่อนเร่ิมเข้าใช้งาน 

ข. ผู้จัดการระบบคอมพิวเตอร์ก าหนดสิทธิ์ในการสร้างรายการสั่งซื้อสินค้าและบริการให้กับกรรมการผู้จัดการ 
และการอนุมัติรายการสั่งซื้อสินค้าและการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุมัติสินเชื่อลูกหนี้ 

ค. การก าหนดสิทธิในการท ารายการทางการเงินของบริษัท ซึ่งจากการตรวจสอบรหัสผ่านของผู้ใช้ในระบบ
ในช่วงเดือนตุลาคม 2556 พบว่ามีผู้ใช้ระบบจ านวน 30 คนซึ่งได้ลาออกจากบริษัทไปแล้ว ผู้ดูแลระบบ
ได้ยกเลิกรหัสผ่านออกจากระบบงานหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการใด ๆ กับระบบ ERP 

ง. บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงการจัดท าตารางการก าหนดชั้นอายุลูกหนี้ใหม่ ซึ่งแผนกบัญชีน าไปใช้ในการจัดท า
รายงานการวิเคราะห์อายุลูกหนี้  โดยมีการทดสอบระบบ (Unit Test) แต่ไม่มีการทดสอบการรับ
ระบบงานโดยผู้ใช้ระบบ 

 

1.) จากข้อสังเกตที่พบ ให้ท่านระบุว่ามีความเสี่ยงจากการขาดการควบคุมทั่วไปและการควบคุมระบบงานที่ดีต่อ
กิจการในด้านใด  และอย่างไร และข้อสังเกตที่พบกระทบต่อความเชื่อถือของข้อมูลการรายงานทางการเงิน
หรือไม่ อย่างไร ให้แสดงเหตุผลประกอบให้ชัดเจน             (17 คะแนน) 

 

2.) ให้ระบุปัจจัยที่ควรพิจารณาในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบ โดยระบุแนวทางในการพิจารณาปัจจัย
ดังกล่าวให้ชัดเจน (หากตอบมากกว่า 3 ปัจจัย  จะตรวจเฉพาะ 3 ปัจจัยแรก)  ( 3 คะแนน) 

 



 

สงวนลิขสิทธิ์ สถาบันPC Center 

www.tuecpa.com โทร 089-1600-632 

 

แนวค าตอบข้อสอบจ าลอง 
การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ครั้งท่ี 27 (1/2557) 
วิชา  การสอบบัญชี 1  

       
วิเคราะห์ประเด็น โจทย์ไม่ยากแต่หลอกให้เราเชื่อว่ามีการควบคุมที่ดีแล้วทุกข้อเลย  ถ้าหลักไม่แม่นและไม่ยึด
หลักการอย่างเข้มงวด จิตใจจะอ่อนไหวถูกชักจูงได้ง่าย ที่ยากหน่อยคือเอา Gen ปนกับ App 

ความเสี่ยงจากการขาดการควบคุม(ด้าน) ผลกระทบต่อความเชื่อถือรายงานทางการเงิน 
1. การควบคุมการเข้าถึงระบบงาน (Logical 
Access Controls) 
เน่ืองจากการไม่ได้ก าหนดค่าตัวแปรด้านการรักษา
ความปลอดภัยของการใช้รหัสผ่าน  จะท าให้พนักงานผู้
ที่ไม่มีสิทธิสามารถเข้าระบบงานที่ไม่เกี่ยวข้องได้โดย
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน  มีความเสี่ยงท าให้บุคคลดังกล่าว
สามารถใช้ไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์( E-mail )ผ่าน
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ในระบบงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต    

มผีลกระทบต่อความเชื่อถือรายงานทางการเงิน ดังนี้ 

การไม่ก าหนดให้ใช้รหัสผ่านในในการเข้าสู่ระบบงาน 
จะท าให้พนักงานผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ สามารถเข้ามาแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการข้อมูลในระบบงานโดยไม่ได้รับ
อนุญาตผ่านทางไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์( E-mail )   
ซึ่งมีผลกระทบด้านความถูกต้องของข้อมูล และความ
เชื่อถือรายงานทางการเงิน    

2 . การก าหนดสิทธิ  (Authorization) ของผู้ใช้ 
เน่ืองจากมีการก าหนดสิทธิในการท ารายการให้กับผู้ใช้
( User)ไม่เป็นไปตามหลักความจ าเป็น ( On a need 
Basis )  และไม่เหมาะสม กล่าวคือ 
- การก าหนดสิทธิ์ในการสร้างรายการสั่งซื้อสินค้าและ
บริการให้กับกรรมการผู้จัดการ อาจมีความเสี่ยงเร่ือง
สร้างรายการสั่งซื้อสินค้าและบริการผิดพลาดเพราะ
กรรมการผู้จัดการไม่มีความช านาญการบันทึกรายการ 
- การก าหนดอ านาจอนุมัติรายการสั่งซื้อสินค้าและการ
จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุมัติสินเชื่อลูกหนี้ 
ซึ่งหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องระบบงานนี้ อาจเกิดความเสี่ยง
เร่ืองการอนุมัติรายการไม่เหมาะสม เกิดการทุจริต หรือ
ผิดพลาดได้ 
 

มผีลกระทบต่อความเชื่อถือรายงานทางการเงิน ดังนี้ 
การก าหนดสิทธิในการท ารายการให้กับผู้ใช้( User)ไม่
เป็นไปตามหลักความจ าเป็น ( On a need Basis )  และ
ไม่เหมาะสม  มีผลท าให้บุคคลดังกล่าวสร้างรายการ
สั่งซื้อสินค้าและบริการ  สั่งซื้อสินค้าและการจ่ายเงิน
ผิดพลาด หรือไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลกระทบด้านความ
ถูกต้องของข้อมูล และความเชื่อถือรายงานทางการเงิน    
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3. การควบคุมการเข้าถึงระบบงาน (Logical 
Access Controls)ระบบ ERP 

- เน่ืองจากการที่มีรหัสผ่านผู้ใช้ระบบงานจ านวน 30 

คนซึ่งได้ลาออกจากบริษัทไปแล้ว ค้างอยู่ในระบบ 
ERP โดยไม่ท าการลบออก จะมีความเสี่ยงท าให้ผู้ที่
ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่มีสิทธิ์ซึ่งหมายถึงคนที่ลาออก
ไปแล้ว เข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในระบบ 

ERP  
 

 

มผีลกระทบต่อความเชื่อถือรายงานทางการเงิน ดังนี้ 

 
การไม่ลบรหัสผ่านผู้ใช้ระบบงานจ านวน 30 คนซึ่ง
ได้ลาออกจากบริษัทไปแล้วออกจากระบบ ERP จะมี
ผลท าให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่มีสิทธิ์ ซึ่งหมายถึง
คนที่ลาออกไปแล้ว เข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ในระบบ ERP ไม่ตรงกับความเป็นจริง  ซึ่งมี

ผลกระทบด้านความถูกต้องของข้อมูล และความ
เชื่อถือรายงานทางการเงิน    

4. การควบคุมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
- เน่ืองจากหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดท าตาราง
การก าหนดชั้นอายุลูกหนี้แล้ว ไม่มีการทดสอบการรับ
ระบบงานโดยผู้ใช้ระบบ ( UAT )  มีความเสี่ยงท า
ให้รายงานการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ ไม่ถูกต้อง กล่าวคือ 
ข้อมูลการจัดชั้นหน้ีไม่ถูกต้อง  

ไม่กระทบต่อความเชื่อถือรายงานทางการเงิน  
แม้ว่าไม่มีการทดสอบการรับระบบงานโดยผู้ใช้ระบบ 

( UAT )หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดท าตาราง
การก าหนดชั้นอายุลูกหนี้  ก็ไม่กระทบต่อความเชื่อถือ
รายงานทางการเงิน เน่ืองจากแผนกบัญชีไม่ได้น า
ข้อมูลการจัดชั้นอายุลูกหนี้ที่ไม่ถูกต้อง ไปใช้ในการ
จัดท ารายงานทางการเงินแต่อย่างใด  แต่เอาไปใช้ใน
การจัดท ารายงานการวิเคราะห์อายุลูกหนี้  
 

 
 
2)  ปัจจัยในการพิจารณาการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบ  

1. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี  
2. ความเป็นไปได้ของเทคนิคที่จะใช้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์  

 
 
 
 
 
 
 


