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เลขประจําตัวสอบ……………………….
ขอสอบจําลอง

การทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
คร้ังท่ี 14 ( 2/2552 )

วิชา  การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร ( สวนอัตนัย )

วันที่  กรกฎาคม  2552        เวลา  13.00 – 16.00  น.
สถานที่ทดสอบ   -                                ขอสอบมี    3   ขอ                                  
แยกสมุดคําตอบขอละ 1 เลม
..................................................................................................................................................................

ขอ 1
งานที่ 1 ทานไดรับมอบหมายใหเขาตรวจสอบกิจการโดยใหใชเทคนิคคอมพิวเตอรชวยในการตรวจสอบ โดยจากการสอบทาน
ระบบงานพบวา มีการประมวลผลขอมูลแบบ online processing data ระบบงานมีขนาดใหญ และมีความซับซอนมาก และ
ตองการตรวจสอบไปพรอมๆกับการประมวลผล (Concurrent Audit) 

คําส่ัง 1.1 การที่ผูสอบบัญชีจะใชโปรแกรมสําเร็จรูป (GAS) ชวยตรวจสอบบริษัทดังกลาว ทานเห็นดวย หรือไม   เพราะเหตุใด 
(4 คะแนน)

คําส่ัง 1.2 ทานคิดวาจะใชเทคนิคการตรวจสอบใดตอไปนี้ จึงจะเหมาะสมที่สุดกับการตรวจสอบกิจการดังกลาว เพราะเหตุใดจึง
เลือกใชวิธีนี้ ใหเลือกเพียง 1 วิธี (4 คะแนน)   
ก) Test Data 
ข) ITF 
ค) Snapshot 

งานที่ 2
ทานเปนผูสอบบัญชีกิจการที่มีรายการขายสินคา ในเดือนก.ค.2552  จํานวน 6,000 รายการ เปนเงิน 53,000,000 บาท แฟม
ใบกํากับสินคาขาย ซึ่งจะเกีย่วโยงสัมพันธกับระบบขาย และลูกหนี้การคาของกิจการ มีดังน้ี 
เลขที่ใบกํากับสินคา (Invoice Number) 
วันที่ใบกํากับสินคา (Invoice Date) 
รหัสสินคา (Product code )
รายการสินคา ( Product Tran ) 
มูลคาขายตอหนวย (unit Price )
จํานวนปริมาณสินคา (Product Volume )
จํานวนเงิน (Invoice Amout) 

ใหทานใชGAS ตรวจสอบแฟมใบกํากับสินคาขาย ตามรูปแบบตอไปนี้
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วัตถุประสงค
การตรวจสอบ

ฟลดท่ีใช
(1 คะแนน)

วิธีตรวจสอบ
(2 คะแนน)

การแปลผลลัพธ
(1 คะแนน)

1. แฟมขอมูลใบกํากับสินคา
ขายมีความครบถวน ถูกตอง
2. ขอมูลใบกํากับสินคาขาย
มีเลขที่ซ้ํากัน
3. ขอมูลเลขที่ใบกํากับ
สินคาขายไมตอเนื่องหรือ
ขาดหายไป

( 12 คะแนน )
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แนวคําตอบขอสอบจําลอง
การทดสอบความรูของผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต

คร้ังท่ี  14 (2/2552)
วิชา  การสอบบัญชีท่ีประมวลผลโดยคอมพิวเตอร

ขอ 1 การวิเคราะหประเด็น  เทคนิคการตรวจที่เปนแบบConcurrent Audit ไดแก Snapshot เปนคําถามเชิงหลักการ สวนอีก
คําถามเปนการใชGASตรวจระบบงานขายโดยใชคําสั่งพื้นฐาน แตควรตอบเปนภาษาอังกฤษ แมวาโจทยจะใหเลือกได เนื่องจาก
สามรถสื่อความหมายใหกับผูตรวจขอสอบเขาใจไดตรงๆ

งานที่ 1 :
     คําส่ังท่ี 1.1

การที่ผูสอบบัญชีจะใชโปรแกรมสําเร็จรูป (GAS) ชวยตรวจสอบ ระบบงานท่ีมีการประมวลผลขอมูลแบบ online 
processing data ระบบงานมีขนาดใหญ และมีความซับซอนมาก และตองการตรวจสอบไปพรอมๆกับการประมวลผล 
(Concurrent Audit) นั้น ไมเห็นดวย เพราะ

- โปรแกรมสําเร็จรูป (GAS) ตรวจไดเฉพาะกรณี processing logic ที่ไมสลับซับซอนมาก
- โปรแกรมสําเร็จรูป (GAS) ไมเหมาะสําหรับการตรวจสอบไปพรอมๆกับการประมวลผล (Concurrent Audit) เชน 

ระบบงานแบบ online  ตรวจไดเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นแลว

   คําส่ังท่ี1.2
   เทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสมที่สุดกับการตรวจสอบกิจการดังกลาวไดแก เทคนิค Snapshot   เพราะ
            - เหมาะสําหรับตรวจสอบระบบงานที่มีขนาดใหญและสลับซับซอน
        - เหมาะสําหรับตรวจสอบระบบงานที่มีความสลับซับซอน
           -  สามารถตรวจสอบและติดตามผลในขณะประมวลผลได(Concurrent Audit)
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งานที่ 2 :
ผูสอบบัญชีสามารถใชGAS ตรวจสอบแฟมใบกํากับสินคาขาย ดังตอไปน้ี

วัตถุประสงค
การตรวจสอบ

ฟลดท่ีใช
(1 คะแนน)

วิธีตรวจสอบ
(2 คะแนน)

การแปลผลลัพธ
(1 คะแนน)

1. แฟมขอมูลใบกํากับสินคา
ขายมีความครบถวน ถูกตอง

Product Volume จากแฟมขอมูลใบกํากับสินคาขาย
ใชGAS คํานวณนับจํานวน
รายการ (Count) และมูลคา
(Total ) ลูกหนี้เพื่อนําไป
เปรียบเทียบกับรายงานของลูกคา

- หากพบวาจํานวนรายการ และมูลคา
สินคาสินคาคงเหลือที่คํานวณไดไมตรง
กับของกิจการแสดงวาขอมูลที่กิจการสง
มาไมถูกตอง ใหแจงใหฝายบัญชีทราบ
เพื่อจัดสงขอมูลที่ถูกตองมาใหม

2. ขอมูลใบกํากับสินคาขาย
มีเลขที่ซ้ํากัน

Invoice Number จากแฟมขอมูลใบกํากับสินคาขาย
ใชคําสั่งDuplicatesวิเคราะหหา
รายการ ใบกํากับสินคาขายมี
เลขที่ซ้ํากัน

- หากพบวามีรายการใบกํากับสินคาขาย
มีเลขที่ซ้ํากัน แสดงวามีการบันทึกลูกหนี้
การคามากเกินไปหรือบันทึกซ้ําซอนโดย
นําผลที่ไดไปตรวจสอบกับเอกสาร
ขั้นตน(ใบกํากับสินคาขาย)เพื่อ
ตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุงรายการ
ใหถูกตองตอไป

3. ขอมูลเลขที่ใบกํากับ
สินคาขายไมตอเนื่องหรือ
ขาดหายไป

Invoice Number จากแฟมขอมูลใบกํากับสินคาขาย
ใชคําสั่ง Gapsวิเคราะหหารายการ
ใบกํากับสินคาขายท่ีไมตอเนื่อง
ไมตอเนื่องกัน

- หากพบวามีรายการใบกํากับสินคาขาย
ไมตอเนื่องหรือขาดหายไป แสดงวาอาจ
มีการยกเลิกใบกํากับสินคา หรือ
ระบบงานคอมพิวเตอรมีขอผิดพลาดจาก
การบันทึกขอมูล โดยนําผลที่ไดไป
ตรวจสอบกับเอกสารขั้นตน(ใบกํากับ
สินคาที่ยกเลิก) หรือรายงานรายการ
ยกเลิกใบกํากับสินคา
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