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ISA™ 520 - การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ที่ เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 

โ ด ย  International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ข อ ง  International 

Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และท าซ ้าโดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งนี้  ขั้นตอนใน

การแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี้ ได้

ด าเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและท าซ า้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” 

ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่ เผยแพร่

เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

ข้อความภาษาอังกฤษของ ISA™ 520 - การวิเคราะห์เปรียบเทียบ © 2010 สงวนลิขสิทธิ์ โดย 

International Federation of Accountants (IFAC) 

ข้อความภาษาไทยของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 - การวิเคราะห์เปรียบเทียบ © 2012  

สงวนลิขสทิธิ์ โดย International Federation of Accountants (IFAC 

ต้ น ฉ บั บ  : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, 

and Related Services Pronouncements  ISBN: 978-1-60815-052-6 

ติดต่อ Permissions@ifac.org เพื่ อขออนุญาตท าซ ้า ครอบครองหรือเป็นสื่ อ หรือใช้เอกสารฉบับนี้

ในลักษณะอื่ นที่ คล้ายคลึงกนั 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ปรับปรุงเนื้ อหาและถ้อยค าบางส่วนให้สอดคล้องกับ

ต้นฉบับ  Handbook 2016-2017 Edition ของ IFAC (ISBN: 978-1-60815-318-3) ทั้ งนี้

การเป ล่ียนแปลงดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อข้อก าหนดหรือหลักการที่ ส าคัญของมาตรฐาน 

การสอบบัญชีฉบับนี้  ดังนั้น วันถือปฏิบัติของมาตรฐานการสอบบัญชีนี้ จึงเป็นวันที่  1 มกราคม  

พ.ศ. 2555 เป็นต้นไปเช่นเดิม ซึ่ งสอดคล้องกับวันถือปฏิบัติที่ ระบุไว้ใน Handbook 2016-2017 

Edition ของ IFAC 
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การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ 
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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกับการใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบของผู้สอบบัญชี 

ในการตรวจสอบเนื้อหาสาระ (“วิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ”) 

และเกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการท าการวิเคราะห์เปรียบเทยีบในช่วงที่

การตรวจสอบใกล้จะแล้วเสร็จ เพื่ อช่วยผู้สอบบัญชีในการสรุปผลโดยรวมต่องบการเงิน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)1 ก าหนดให้การใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็น

วิธีการประเมินความเสี่ ยง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ได้รวมข้อก าหนดและแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ ยวกับลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพื่ อตอบสนองความ

เสี่ ยงที่ ประเมินไว้ วิธีการตรวจสอบเหล่านี้ อาจรวมถึงวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใช้ 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ2 

วนัถือปฏิบติั 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิม

ในหรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถุประสงค ์

3. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ  

(ก) เพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องและเชื่ อถือได้จากวิธีการตรวจสอบ

เนื้อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ  

(ข) เพื่ อออกแบบและท าการวิเคราะห์เปรียบเทยีบในช่วงที่ การตรวจสอบใกล้จะแล้วเสร็จ 

เพื่ อช่วยผู้ สอบบัญชีสรุปผลโดยรวมว่างบการเงินสอดคล้องกับความเข้าใจของ 

ผู้สอบบัญชีที่ มีต่อกจิการที่ ตรวจสอบหรือไม่ 

ค าจ ากดัความ 

4. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าว่า “การวิเคราะห์เปรียบเทียบ” หมายถึง  

การประเมินผลของข้อมูลทางการเงิน โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ เป็นไปได้ระหว่างข้อมูลทาง

การเงินและข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์เปรียบเทยีบยังรวมถึงการสอบสวนที่ จ าเป็น

ส าหรับความผันผวนหรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ ระบุได้ซึ่ งไม่สอดคล้องกับข้อมูลอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกัน 

หรือแตกต่างไปจากมูลค่าที่ คาดการณ์ไว้ในจ านวนที่ มีนัยส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1-ก3)  

 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) “การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง  อันเป็น

สาระส าคัญโดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่  6 (ข) 
2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้” ย่อหน้าที่  6 และ 

18 
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ขอ้ก าหนด 

วิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใชก้ารวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ 

5. ในการออกแบบและตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้

การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพียงอย่างเดียว หรือใช้ร่วมกับการทดสอบรายละเอียดเพื่ อเป็น 

การตรวจสอบเนื้อหาสาระตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3303 ผู้สอบบัญชีต้อง (อ้างถึง 

ย่อหน้าที่  ก4-ก5)  

(ก) ก าหนดความเหมาะสมของวิธีการที่ ก าหนดโดยเฉพาะในการตรวจสอบเนื้ อหาสาระ 

โดยการวิเคราะห์เปรียบเทยีบส าหรับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ โดยพิจารณาถึง

ความเสี่ ยงของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ ได้ประเมินไว้ 

และการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ (ถ้ามี) ส าหรับสิ่ งที่ ผู้บริหาร

ได้ให้การรับรองไว้ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก6-ก11) 

(ข) ประเมินความเชื่ อถือได้ของข้อมูลที่ ผู้ สอบบัญชีใช้ในการคาดการณ์จ านวนหรือ 

อัตราส่วนที่ บันทึกไว้ โดยพิจารณาถึงแหล่งที่ มา การเปรียบเทียบกันได้ ลักษณะและ

ความเกี่ ยวข้องกนัของข้อมูลที่ มีอยู่ และการควบคุมที่ ใช้ในการจัดเตรียมข้อมูล (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก12-ก14) 

(ค) ก าหนดการคาดการณ์ของจ านวนหรืออัตราส่วนที่ บันทกึไว้ และประเมินว่าการคาดการณ์

นั้นมีความแม่นย าเพียงพอที่ จะระบุถึงการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงในแต่ละรายการ 

หรือเมื่ อน าไปรวมกับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอื่ นแล้ว อาจท าให้งบการเงิน

แสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก15) 

(ง) ก าหนดจ านวนผลแตกต่างที่ ยอมรับได้ระหว่างจ านวนที่ บันทกึกบัจ านวนที่ คาดหมายไว้ 

โดยที่ ไม่ต้องท าการสบืสวนต่อตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  7 (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก16) 

การใชก้ารวิเคราะหเ์ปรียบเทียบเพือ่ช่วยในการสรุปผลโดยรวม 

6. ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและวิเคราะห์เปรียบเทียบในช่วงที่ การตรวจสอบใกล้จะแล้วเสร็จ 

เพื่ อช่วยผู้ สอบบัญชีในการสรุปผลโดยรวมว่างบการเงินสอดคล้องกับความเข้าใจของ 

ผู้สอบบัญชีที่ มต่ีอกจิการที่ ตรวจสอบหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก17-ก19)  

การสอบสวนผลจากการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ 

7. หากการท าการวิเคราะห์เปรียบเทยีบตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ แสดงให้เหน็ถึงความ

ผันผวน หรือความสมัพันธท์ี่ ไม่สอดคล้องกบัข้อมูลอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง หรือแตกต่างไปจากมูลค่าที่

คาดหมายไว้ในจ านวนที่ มีนัยส าคัญ ผู้สอบบัญชีต้องสอบสวนผลแตกต่างดังกล่าว โดย  

(ก) สอบถามผู้บริหาร และให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมและเกี่ ยวข้องกับ

ค ารับรองของผู้บริหาร  

(ข) ใช้วิธกีารตรวจสอบอื่ นที่ จ าเป็นในสถานการณ์นั้น ๆ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก20-ก21)  

 
3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  18 
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การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ค าจ ากดัความของการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  4)  

ก1. การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ รวมถึง การพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินของกิจการกับ

ข้อมูลต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น 

• ข้อมูลที่ เปรียบเทยีบกนัได้ของงวดก่อน ๆ 

• ผลที่ คาดการณ์ไว้ของกิจการ  เช่น งบประมาณหรือประมาณการต่าง ๆ หรือ การคาดการณ์

ของผู้สอบบัญชี เช่น การประมาณการค่าเสื่ อมราคา 

• ข้อมูลของกิจการอื่ นที่ อยู่ในอุตสาหกรรมที่ คล้ายคลึงกัน เช่น การเปรียบเทียบอัตราส่วน

ยอดขายต่อลูกหนี้การค้าของกิจการกบัค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม หรือกับกิจการอื่ นที่ มี

ขนาดใกล้เคียงกนัในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

ก2. การวิเคราะห์เปรียบเทยีบยังรวมถึงการพิจารณาความสมัพนัธต่์าง ๆ ตัวอย่างเช่น 

• ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของข้อมูลทางการเงินซึ่ งคาดว่าควรเป็นไปตามแบบ

แผนที่ คาดการณ์ไว้ตามประสบการณ์ของกจิการ เช่น อตัราก าไรขั้นต้น 

• ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง

เช่น ความสมัพันธร์ะหว่างเงินเดือนกบัจ านวนพนักงาน 

ก3. ผู้สอบบัญชีอาจใช้วิธีการต่าง ๆ ในการท าการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ ตั้งแต่วิธกีารเปรียบเทยีบ

อย่างง่ายจนถึงการวิเคราะห์ที่ ซับซ้อนโดยใช้วิธีการทางสถิติขั้นสูง การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

อาจใช้กบังบการเงินรวม องค์ประกอบและส่วนประกอบแต่ละส่วนของข้อมูล 

วิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใชก้ารวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  5) 

ก4. วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระของผู้ สอบบัญชีในสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้อาจเป็น 

การทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ การตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใช้ 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบหรือใช้ทั้งสองวิธีประกอบกนั การตัดสนิใจเกี่ ยวกบัวิธกีารตรวจสอบ

ที่ จะใช้ รวมถึงการพิจารณาว่าจะใช้วิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ

หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัประสิทธิผลและประสิทธภิาพที่ คาดว่าที่

จะได้จากวิธีการตรวจสอบนั้น ๆ เพื่ อลดความเสี่ ยงในการตรวจสอบในสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้ให้อยู่ในระดับต า่ที่ ยอมรับได้ 

ก5. ผู้ สอบบัญชีควรสอบถามผู้บริหารเกี่ ยวกับความพร้อมและความเชื่ อถือได้ของข้อมูลที่

จ าเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบ และผลของ 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ กิจการจัดท าขึ้ น การใช้ข้อมูลที่ วิเคราะห์โดยผู้บริหารอาจมี

ประสทิธผิลหากผู้สอบบัญชีพอใจว่าข้อมูลดังกล่าวมีการจัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสม 
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ความเหมาะสมของการใชก้ารวิเคราะห์เปรียบเทียบเฉพาะส าหรับส่ิงทีผู่บ้ริหารไดใ้หก้ารรับรองไว ้

(อ้างถึงย่อหน้าที่  5(ก))  

ก6. วิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบโดยทั่วไปมักใช้ส าหรับรายการที่

มีปริมาณมากที่ สามารถคาดการณ์ได้ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ ง การวางแผนในการใช้

วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทยีบขึ้นอยู่กับการคาดการณ์เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ มีอยู่ 

และไม่แสดงถึงการขัดแย้งของข้อมูล อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมของวิธีการวิเคราะห์

เปรียบเทยีบเฉพาะจะขึ้นอยู่กับการประเมินของผู้สอบบัญชีว่า วิธกีารวิเคราะห์เปรียบเทยีบนั้น

มีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ในการตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการ 

หรือเมื่ อน าไปรวมกับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอื่ นแล้วอาจท าให้งบการเงินแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

ก7. ในบางกรณีแม้ว่ารูปแบบการคาดการณ์ที่ ใช้จะไม่ซับซ้อนแต่อาจเป็นวิธีการท าการวิเคราะห์

เปรียบเทียบที่ มีประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น การที่ กิจการมีจ านวนพนักงานที่ แน่นอน ที่ มีอัตรา

เงินเดือนคงที่ ตลอดช่วงเวลา ผู้สอบบัญชีอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้ ในการประมาณเงินเดือนตลอด

ช่วงเวลานั้นได้โดยมีความแม่นย าอย่างสูง ซึ่ งวิธีนี้ จะท าให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีส าหรับ

รายการที่ มีนัยส าคัญต่องบการเงิน และลดความจ าเป็นในการท าการทดสอบรายละเอียด

ของรายการส าหรับบัญชีเงินเดือน อัตราส่วนทางการค้าที่ ใช้กันอย่างหลากหลาย (เช่น ก าไร

ขั้นต้นส าหรับสนิค้าที่ แตกต่างกันของกจิการค้าปลีก) สามารถน ามาใช้ในการตรวจสอบเนื้อหา

สาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบได้อย่างมีประสิทธิผลในการให้หลักฐานสนับสนุน 

ความสมเหตุสมผลของจ านวนที่ บันทกึไว้ 

ก8. วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทยีบที่ ต่างกันจะให้ระดับความเชื่ อมั่นที่ ต่างกัน ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์

เปรียบเทยีบรายได้ค่าเช่าของอาคารที่ แบ่งเป็นห้องให้เช่า เมื่ อน าอัตราค่าเช่า จ านวนห้องเช่า 

และอัตราห้องว่างมาพิจารณาในการท าการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ จะสามารถให้หลักฐานที่ น่า

เชื่ อได้ โดยที่ การตรวจสอบความถูกต้องโดยวิธีการทดสอบรายละเอียดของรายการเพิ่ มเติม

อาจไม่จ าเป็น ทั้งนี้ องค์ประกอบต่าง ๆ ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเหมาะสม 

ในทางตรงกนัข้าม การค านวณและการเปรียบเทยีบอตัราก าไรขั้นต้นเพื่ อใช้ยืนยันจ านวนรายได้

อาจให้หลักฐานที่ ให้ความเชื่ อมั่นน้อยกว่า แต่อาจให้หลักฐานสนับสนุนที่ มีประโยชน์ เมื่ อใช้

ร่วมกบัวิธกีารตรวจสอบอื่ น 

ก9. ลักษณะของสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้และการประเมินความเสี่ ยงของการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญของผู้สอบบัญชีจะมีผลต่อการก าหนดความเหมาะสมของ

วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบเฉพาะ ตัวอย่างเช่น หากมี

จุดอ่อนในการควบคุมเกี่ ยวกับกระบวนการด้านค าสั่งขาย ผู้สอบบัญชีอาจให้ความเชื่ อมั่น

ต่อการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือมากกว่าที่ จะใช้วิธีการตรวจสอบ
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เนื้ อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบส าหรับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่ เกี่ ยวข้อง

กบัลูกหนี้   

ก10. วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบอาจถือว่าเหมาะสม หากได้ 

มีการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือส าหรับสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้

ในเร่ืองเดียวกนัด้วย ตัวอย่างเช่น ในการหาหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้

การรับรองไว้ในเร่ืองมูลค่าของยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้า ผู้สอบบัญชีอาจใช้การวิเคราะห์

เปรียบเทยีบรายละเอียดอายุลูกหนี้ เพิ่ มเติมจากการตรวจสอบรายละเอียดของการรับช าระหนี้

ภายหลังวันสิ้นงวด เพื่ อพิจารณาความสามารถในการรับช าระเงินจากลูกหนี้  

ขอ้พิจารณาเฉพาะส าหรบัหน่วยงานภาครฐั  

ก11. ความสัมพันธ์ระหว่างรายการแต่ละรายการในงบการเงินที่ โดยปกติจะมีการพิจารณาใน 

การตรวจสอบหน่วยงานทางธุรกิจอาจไม่เหมาะสมกับการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐหรือ

กิจการที่ ไม่แสวงหาก าไร ตัวอย่างเช่น ในหน่วยงานภาครัฐหลาย ๆ หน่วยงานอาจมี

ความสัมพันธ์กันโดยตรงระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อย  นอกจากนี้  ค่าใช้จ่ายใน

การได้มาซึ่ งสินทรัพย์อาจไม่ได้บันทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ตัวอย่างเช่น การไม่มีความสัมพันธ์

ระหว่างค่าใช้จ่ายเพื่ อให้ได้มาซึ่ งสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ถาวรกบัจ านวนเงินของสินทรัพย์

ดังกล่าวที่ รายงานไว้ในงบการเงิน นอกจากนี้  หน่วยงานภาครัฐอาจไม่มีข้อมูลหรือสถิติของ

อุตสาหกรรมส าหรับน ามาเปรียบเทียบได้ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์อื่ น  ๆ อาจมี 

ความเกี่ ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงของต้นทุนต่อกโิลเมตรของการก่อสร้างถนน 

หรือจ านวนยานพาหนะที่ เพิ่ มข้ึนเมื่ อเปรียบเทยีบกบัจ านวนยานพาหนะที่ เลิกใช้ 

ความเชือ่ถือไดข้องขอ้มูล (อ้างถึงย่อหน้าที่  5 (ข))  

ก12.  ความเชื่ อถือได้ของข้อมูลขึ้นอยู่กับแหล่งที่ มา ลักษณะของข้อมูล และสถานการณ์ที่ ได้ข้อมูล

นั้นมา ดังนั้นการก าหนดว่าข้อมูลนั้นจะสามารถเชื่ อถือได้หรือไม่เพื่ อวัตถุประสงค์ในการออกแบบ

วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบจะเกี่ ยวข้องกับสิ่ งต่าง ๆ 

ดังต่อไปนี้   

(ก) แหล่งที่ มาของข้อมูล  ตัวอย่างเช่น  ข้อมูลอาจเชื่ อถือได้มากขึ้ นหากได้รับจาก

แหล่งข้อมลูภายนอกที่ เป็นอสิระจากกจิการ4 

(ข) การเปรียบเทียบกันได้ของข้อมูลที่ มี ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอุตสาหกรรมในภาพรวมอาจ

จ าเป็นต้องใช้ประกอบกบัข้อมูลอื่ น จึงจะสามารถใช้เปรียบเทยีบกับข้อมูลของกจิการที่

ผลิตและขายสนิค้าเฉพาะเจาะจง 

(ค) ลักษณะและความเกี่ ยวข้องกันของข้อมูลที่ มี ตัวอย่างเช่น การจัดท างบประมาณเพื่ อ

คาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานมากกว่าเพื่ อใช้เป็นเป้าหมายที่ ต้องบรรลุหรือไม่  

 
4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  ก31 
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(ง) การควบคุมเกี่ ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลที่ ออกแบบมาเพื่ อให้ความมั่นใจเกี่ ยวกับ 

ความครบถ้วน ความแม่นย า และความมีอยู่จริง ตัวอย่างเช่น การควบคุมเกี่ ยวกับ

การจัดเตรียม การสอบทาน และการดูแลงบประมาณ 

ก13. ผู้สอบบัญชีอาจทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม(ถ้ามี) ของกิจการ 

เกี่ ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลที่ ผู้ สอบบัญชีจะใช้ในการตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใช้ 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้ หากการควบคุมดังกล่าว

มีประสิทธิผล โดยทั่วไปผู้สอบบัญชีจะมีความมั่นใจมากขึ้นเกี่ ยวกับความเชื่ อถือได้ของข้อมูล

และผลที่ ได้จากการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ ผู้สอบบัญชีมักจะท าการทดสอบความมีประสทิธผิล

ของการปฏิบัติตามการควบคุมเกี่ ยวกับข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินร่วมกับการทดสอบ 

การควบคุมอื่ น ตัวอย่างเช่น ในการควบคุมเกี่ ยวกับการออกใบแจ้งหนี้  กิจการอาจรวม

การควบคุมเกี่ ยวกับการบันทกึปริมาณขายไว้ด้วย ในสถานการณ์เช่นนี้  ผู้สอบบัญชีอาจทดสอบ

ความมีประสิทธิผลของการควบคุมเกี่ ยวกับการบันทึกปริมาณขายร่วมกับการทดสอบ 

ความมีประสิทธิผลของการควบคุมเกี่ ยวกับการออกใบแจ้งหนี้  อีกวิธีการหนึ่ งคือ ผู้สอบบัญชี

อาจพิจารณาว่าข้อมูลเหล่านั้นควรมกีารตรวจสอบหรือไม่ ซึ่ งมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 

ได้ก าหนดข้อก าหนดและให้แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ ใช้ 

ในการตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ5 

ก14. เร่ืองที่ ได้อธิบายไว้ในย่อหน้า ก12(ก)-ก12(ง) ยังคงเหมาะสมไม่ว่าผู้สอบบัญชีจะใช้

วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบส าหรับงบการเงินของกิจการ  

ณ วันสิ้นงวด หรือในระหว่างปี และวางแผนที่ จะตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์

เปรียบเทียบส าหรับช่วงเวลาที่ เหลือจนถึงสิ้นงวด มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ได้ก าหนด

ข้อก าหนดและให้แนวทางปฏบิัติเกี่ ยวกบัวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระที่ ใช้ในระหว่างปี6 

การประเมินวา่ความคาดการณมี์ความแม่นย าเพียงพอหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  5(ค))  

ก15. เร่ืองต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกบัการประเมินของผู้สอบบัญชีว่าจะสามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง

แม่นย าเพียงพอที่ จะระบุถึงการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง ซึ่ งเมื่ อรวมกับการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอื่ น ๆ แล้วอาจท าให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญหรือไม่นั้น ควรรวมถึง 

• ความถูกต้องในการคาดการณ์ผลที่ คาดการณ์จากการตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใช้ 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจคาดการณ์ว่าการเปรียบเทียบ

ก าไรขั้นต้นงวดหนึ่ งกับงวดอื่ น ๆ น่าจะมีความสม ่าเสมอมากกว่าการเปรียบเทียบ

ค่าใช้จ่ายที่ ขึ้นอยู่กบัการพิจารณาของผู้บริหาร เช่น ค่าวิจัย หรือค่าโฆษณา 

 
5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้าที่  10 

6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  22-23 
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• ระดับของข้อมูลที่ สามารถแบ่งแยกได้ ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใช้

การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินแต่ละส่วนงานของการด าเนินงาน หรือ

ส่วนประกอบของงบการเงินของกิจการที่ ต่างกันอาจมีประสิทธิผลมากกว่าการใช้ 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบงบการเงินโดยรวมของกจิการ 

• ความพร้อมของข้อมูลทั้งที่ เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน 

ตัวอย่างเช่น ผู้ สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าข้อมูลทางการเงิน เช่น งบประมาณหรือ

ประมาณการต่าง ๆ และข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น จ านวนหน่วยที่ ผลิตหรือขาย 

ได้มีอยู่หรือไม่ เพื่ อออกแบบวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ 

หากข้อมูลดังกล่าวมีอยู่ ผู้สอบบัญชีอาจต้องพิจารณาถึงความเชื่ อถือได้ของข้อมูลด้วย 

ดังที่ ได้อธบิายไว้ในย่อหน้าที่  ก12-ก13 ข้างต้น 

จ านวนผลแตกต่างทีย่อมรบัได ้ระหวา่งมูลค่าทีบ่นัทึกกบัมูลค่าทีค่าดการณไ์ว ้(อ้างถึงย่อหน้าที่  5(ง))  

ก16. การพิ จารณาของผู้ สอบบัญชี เกี่ ยวกับจ านวนผลแตก ต่างที่ ยอมรับได้ที่ ต่ างไปจาก 

การคาดการณ์ โดยที่ ไม่ ต้องสืบสวนต่อนั้ น  จะก าหนดจากความมีสาระส าคัญ 7 และ 

ความเหมาะสมของระดับความเชื่ อมั่นที่ ต้องการ รวมถึงความเป็นไปได้ของการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงไม่ว่าจะเป็นแต่ละรายการ หรือเมื่ อรวมกบัการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อื่ น ๆ  แล้วอาจท าให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ มาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 330 ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ ให้ 

ความเชื่ อมั่นมากขึ้ นเมื่ อการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีอยู่ในระดับที่ สูงขึ้ น8 ดังนั้น 

เมื่ อความเสี่ ยงที่ ประเมินไว้สูงขึ้น ผลแตกต่างที่ พิจารณาไว้ว่าสามารถยอมรับได้โดยที่ ไม่ต้อง

ท าการสบืสวนต่อนั้นจะลดลง เพื่ อให้บรรลุระดับความเชื่ อมั่นของหลักฐานที่ ต้องการ9  

การใชก้ารวิเคราะหเ์ปรียบเทียบเพือ่ช่วยในการสรุปผลโดยรวม (อ้างถึงย่อหน้าที่  6)  

ก17.  ข้อสรุปที่ ได้รับจากผลของวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ ได้ออกแบบและน าไปปฏิบัติตาม 

ที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  6 มีจุดมุ่งหมายเพื่ อที่ จะสนับสนุนข้อสรุปที่ ได้จากการตรวจสอบ 

ในแต่ละองค์ประกอบหรือรายการในงบการเงิน และช่วยให้ผู้ สอบบัญชีใช้เป็นข้อสรุป 

อย่างสมเหตุสมผล เพื่ อแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

 
7
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระส าคัญในการวางแผนและการปฏบิัติงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  ก13 

8
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  7(ข) 

9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  ก19 
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ก18.  ผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบดังกล่าวอาจบ่งชี้ ถึงความเสี่ ยงของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่ ไม่ได้รับรู้มาก่อน ในสถานการณ์เช่นนี้  มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 315 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีปรับเปลี่ ยนการประเมินความเสี่ ยงของการแสดง

ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ และเปล่ียนแปลงวิธีการตรวจสอบที่ ได้วางแผนไว้

ให้เหมาะสม10 

ก19.  การวิเคราะห์เปรียบเทยีบที่ ใช้ตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  6 อาจจะคล้ายคลึงกบัวิธกีารวิเคราะห์

เปรียบเทยีบที่ ใช้ในการประเมินความเสี่ ยง 

การสอบสวนผลจากการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ (อ้างถึงย่อหน้าที่  7)  

ก20.  การหาหลักฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกับค าตอบของผู้บริหารอาจได้มาจากการประเมิน

ค าตอบเหล่านั้นกบัความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการที่

ตรวจสอบ และหลักฐานการสอบบัญชีอื่ นที่ ได้มาในระหว่างการตรวจสอบ 

ก21.  การตรวจสอบเพิ่ มเติมอื่ นอาจมีความจ าเป็น ตัวอย่างเช่น การที่ ผู้บริหารไม่สามารถให้ค าอธบิายได้ 

หรือค าอธิบายประกอบกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกับค าตอบของผู้บริหารที่ ได้รับ

นั้นไม่เพียงพอ 

 
10

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  31 


