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ประจ าตัวสอบ………………………. 
ข้อสอบจ าลอง 

การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
ครั้งท่ี ครั้งท่ี 24 ( 2/25556 ) 

วิชา  การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ ( ส่วนอัตนัย ) 

วันที่   มีนาคม  2556              เวลา  13.00 – 17.00  น. 
สถานที่ทดสอบ   -                                       ข้อสอบมี    3   ข้อ                                   
แยกสมุดค าตอบข้อละ 1 เล่ม      
................................................................................................................................................................................... 
 

 
บริษัทขายสินค้าแห่งหนึ่งมีกระบวนการขายและการผ่านรายการเพื่อประมวลผลตามผังทางเดินด้านล่าง ดังน้ี 
 

                             ข้อมูลการขาย              การประมวลผลสิ้นวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         

     เมือ่ลูกค้ารับของ และเซ็นรับของกลับมา  บริษัทจะออกใบแจ้งหน้ี และ Update แฟ้มข้อมูลใบแจ้งหน้ี 
สิ้นวันจะปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลักลูกหน้ี 
     เมื่อลูกค้าช าระเงิน จะ Match กับ ใบแจ้งหน้ี และ update แฟ้มข้อมูลการรับช าระเงิน สิ้นวันจะปรับปรุง
แฟ้มข้อมูลหลักลูกหน้ี 
 

ข้อมูลในแต่ละแฟ้มมีดังน้ี  
 

แฟ้มข้อมูลใบแจ้งหน้ี แฟ้มข้อมูลการรับช าระเงิน แฟ้มข้อมูลลูกหน้ี 

- ชื่อลูกค้า 
- รหัสลูกค้า 
- เลขที่ใบแจ้งหน้ี 
- เลขที่ใบส่งของ 
- วันที่ใบแจ้งหน้ี 
- ราคาสินค้าตอ่หน่วย 
- รายการสินค้า 
- ปริมาณสินค้า 
- จ านวนเงิน 
 

- เลขที่ใบรับเงิน 
- เลขที่ใบแจ้งหน้ี 
- รหัสลูกค้า 
- วันที่รับช าระเงิน 
- จ านวนเงิน 

- รหัสลูกค้า 
- ยอดคงเหลือ 
- รายการปรับปรุงลูกหน้ี 
 

 

ใบแจ้งหนี้ 

ลูกค้าช าระ
เงิน 

ใบส่งของ (มี
ลายเซ็นลูกค้า

รับของ) 

 

แฟ้มข้อมูล
ใบแจ้งหนี 

 

แฟม้ข้อมูลการรับ
ช าระเงิน 

 

แฟ้มข้อมูลหลักลูกหนี้ 

รายการปรับปรุงข้อมูลลูกหนี้ 

 

แฟ้มข้อมูลลูกหนี้หลังปรับปรุง 

 

ใบแจ้งหนี้ กับใบ
รับเงิน 

 

ใบแจ้งหนี้ 



 

สงวนลิขสิทธิ์ สถาบัน PC Center โดย อ.พัฒนา 
www.tuecpa.com  โทร.089-1600-632 

 

 
 
ให้ท า 
ก. บริษัทมีความเสี่ยงจากการรับช าระเงินไม่ตรงกับการขายในแฟ้มใบแจ้งหน้ี ให้ใช้โปรแกรมตรวจสอบ
ส าเร็จรูป(GAS) ช่วยในการตรวจสอบ   ให้ใชต้ารางด้านล่างในการตอบค าถาม 

 

แฟ้มข้อมูล และข้อมูลที่ท่านต้องใช้ในการ
ตรวจสอบ 
( ให้ตอบเฉพาะแฟ้มข้อมูลและข้อมูลที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ ) 
 

แนวทางการตรวจสอบ 

 
 
 

 

 
ข. บริษัทมีความเสี่ยงจากการประมวลผลไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปรับปรุงแฟ้มลูกหน้ี  ท่านจะมีแนวทางการ
ตรวจสอบโดยใช้  Parallel Simulation อย่างไร   ให้ใช้ตารางด้านล่างในการตอบค าถาม 

 

แฟ้มข้อมูล และข้อมูลที่ท่านต้องใช้ในการ
ตรวจสอบ 
( ให้ตอบเฉพาะแฟ้มข้อมูลและข้อมูลที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ ) 
 

แนวทางการตรวจสอบ 

 
 
 

 

 
ค. ปัญหาเช่นเดียวกับข. บริษัทมีความเสี่ยงจากการประมวลผลไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปรับปรุงแฟ้มลูกหน้ี  ให้
ใช้การตรวจสอบแบบใช้ข้อมูลทดสอบ ( Test Data Method) ในการตรวจสอบ 
            ( 20 คะแนน) 
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แนวค าตอบข้อสอบจ าลอง 
การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ครั้งท่ี 24 (2/25556) 
วิชา  การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ 

 
 

 วิเคราะห์ประเด็น  โจทย์เน้นการน าเทคนิคคอมพิวเตอร์มาใช้ในการตรวจสอบจริง   โดยฉพาะข้อ ข.และค.ต้องน า
หลักการมาประยุคต์ตอบในภาคทางปฏิบัติจริง  

 
ก. ใช้โปรแกรมตรวจสอบส าเร็จรูป(GAS) ช่วยในการตรวจสอบการรับช าระเงินไม่ตรงกับการขายในแฟ้มใบ

แจ้งหน้ี  ดังนี้ 
 

แฟ้มข้อมูล และข้อมูลท่ีท่านต้องใช้ในการตรวจสอบ 
( ให้ตอบเฉพาะแฟ้มข้อมูลและข้อมูลท่ีมีความจ าเป็นต้อง
ใช้ในการตรวจสอบ ) 

แนวทางการตรวจสอบ 

-แฟ้มข้อมูลการรับช าระเงิน 
-แฟ้มข้อมูลใบแจ้งหน้ี 
 

-ใช้ค าสั่ง Join แฟ้มข้อมูลการรับช าระเงิน กับแฟ้มข้อมูล
ใบแจ้งหน้ี ซึ่งมีการเรียงล าดับตามรหัสลูกค้า(key field) 
โดยให้แฟ้มข้อมูลการรับช าระเงิน เป็น primary file และ
ให้แฟ้มข้อมูลใบแจ้งหนี้เป็น secondary file โดยตั้งชื่อ
แฟ้มใหม่ชื่อแฟ้ม IVR 
- จากแฟ้ม IVR ใช้ค าสั่ง Extract เลือกเฉพาะลูกค้ารายที่
ช าระเงินไม่ตรงกับรายการขายในใบแจ้งหนี้ โดยใช้ค าสั่ง  
Extract : ฟิลด์ จ านวนเงินที่ช าระ > OR <ฟิลด์ จ านวนเงิน
ในใบแจ้งหนี้ 

 
 
ข.ใช้  Parallel Simulation  ตรวจสอบการประมวลผลไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปรับปรุงแฟ้มลูกหน้ี  ดังน้ี 
 
 

แฟ้มข้อมูล และข้อมูลท่ีท่านต้องใช้ในการตรวจสอบ 
( ให้ตอบเฉพาะแฟ้มข้อมูลและข้อมูลท่ีมีความจ าเป็นต้อง
ใช้ในการตรวจสอบ ) 

แนวทางการตรวจสอบ 

-ข้อมูลรายการจ านวนเงินในแฟ้มข้อมูลใบแจ้งหน้ี 
-ข้อมูลรายการจ านวนเงินในแฟ้มข้อมูลรายการช าระเงิน 

น าข้อมูลรายการปรับปรุง(จ านวนเงินขายสินค้า) จาก
แฟ้มข้อมูลใบแจ้งหน้ี และข้อมูลรายการปรับปรุง(จ านวน
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-แฟ้มข้อมูลลูกหนี้ 
 

เงินรับช าระหนี้) จากแฟ้มข้อมูลการรับช าระเงิน และ
ข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลลูกหนี้ไปบันทึกเพื่อประมวลผลใน
โปรแกรมระบบงานของบริษัทที่ก าลังทดสอบ และใน
โปรแกรมระบบงานของผู้สอบบัญชีและน าผลลัพธ์จาก
โปรแกรมระบบงานทั้งสองมาเปรียบเทียบกันหาก
ผลลัพธ์ออกมาไม่ตรงกันสรุปผลการทดสอบได้ว่า
โปรแกรมระบบงานของบริษัทที่ก าลังทดสอบไม่ถูกต้อง 
ตรงข้ามหากผลลัพธ์ออกมาตรงกันแสดงว่าโปรแกรม
ระบบงานของบริษัทที่ก าลังทดสอบถูกต้อง 

 
 

ค.การใช้โปรแกรมตรวจสอบแบบใช้ข้อมูลทดสอบ (Test Data Method) ในการตรวจสอบ การ
ประมวลผลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลลูกหนี้  
   สร้างข้อมูลรายการสมมุติ(Test Case) มา 1 ชุด โดยสมมุติรายการที่ไม่ถูกต้องและถูกต้องเข้าไป
ทดสอบโปรแกรมระบบงานของบริษัท ดังนี้ 

 - สมมุติสร้างรายการปรับปรุง(จ านวนเงินขายสินค้า)จากแฟ้มข้อมูลใบแจ้งหนี้ เช่น มีรายการขาย
สินค้า 100.000 บาทและมียอดคงเหลือยกมา 200,000 บาทหลังจากประมวลผลผู้สอบบัญชีคาดผลลัพธ์(ยอด
คงเหลือยกไป)ล่วงหน้าต้องเท่ากับ 300,000 บาท จากนั้นน ารายการสมมุติดังกล่าวไปประมวลผลบน
โปรแกรมระบบงานของบริษัทแล้วน าผลลัพธ์มาเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่คาดไว้ล่วงหน้า หากไม่เท่ากับ 
300,000 บาทโปรแกรมระบบงานของบริษัทจะต้องปฏิเสธการประมวลผล ตรงข้ามหากผลลัพธ์จากการ
ประมวลผลตรงกับผลลัพธ์ที่คาดไว้ล่วงหน้าโปรแกรมระบบงานของบริษัทจะต้องยอมรับและอนุญาตให้ท า
การประมวลผลต่อไป  

-สมมุติสร้างรายการปรับปรุง(จ านวนเงินรับช าระหนี้)จากแฟ้มข้อมูลใบแจ้งหนี้ เช่น มีรายการช าระ
เงินค่าสินค้า 500.000 บาทและมียอดคงเหลือยกมา 700,000 บาทหลังจากประมวลผลผู้สอบบัญชีคาดผลลัพธ์
(ยอดคงเหลือยกไป)ล่วงหน้าต้องเท่ากับ 200,000 บาท จากนั้นน ารายการสมมุติดังกล่าวไปประมวลผลบน
โปรแกรมระบบงานของบริษัทแล้วน าผลลัพธ์มาเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่คาดไว้ล่วงหน้า หากไม่เท่ากับ 
200,000 บาทโปรแกรมระบบงานของบริษัทจะต้องปฏิเสธการประมวลผล ตรงข้ามหากผลลัพธ์จากการ
ประมวลผลตรงกับผลลัพธ์ที่คาดไว้ล่วงหน้าโปรแกรมระบบงานของบริษัทจะต้องยอมรับและอนุญาตให้ท า
การประมวลผลต่อไป 
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