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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 520 – การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ ที่เผยแพร่เป็น

ภาษาองักฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance Standards 

Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และทาํซํา้โดยได้รับอนุญาต

จาก IFAC ทั้งน้ีขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก 

IFAC และการแปลน้ีได้ดาํเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและทาํซํา้

มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้รับ

การอนุมัติคือข้อความที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาอังกฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 520 – การวิเคราะห์

เปรียบเทยีบ © 2010 สงวนลิขสทิธิ์โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 – การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ © 2012 

สงวนลิขสทิธิ์โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

   

ต้นฉบับ : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, 

and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6 
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 มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 520 

 

การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ 

 

สารบญั 

 

 

ย่อหนา้ที่ 

คํานาํ  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี  1 

วันถอืปฏบิัติ 2 

วตัถุประสงค ์ 3 

คําจํากดัความ 4 

ขอ้กาํหนด  

วิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ 5 

การใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบเพ่ือช่วยในการสรปุผลโดยรวม 6 

การสอบสวนผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ  7 

การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน  

คาํจาํกดัความ  ก1–ก3 

วิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ  ก4–ก16 

การใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบเพ่ือช่วยในการสรปุผลโดยรวม ก17–ก19 

การสอบสวนผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ  ก20–ก21 

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 “การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ” ควรอ่านร่วมกบั มาตรฐานการสอบบัญชี

รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี” 
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คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเกี่ยวข้องกับการใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบของผู้สอบบัญชี 

ในการตรวจสอบเน้ือหาสาระ (“วิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ”) 

และเกี่ยวข้องกบัความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการทาํการวิเคราะห์เปรียบเทยีบในช่วงที่

การตรวจสอบใกล้จะแล้วเสร็จ เพ่ือช่วยผู้สอบบัญชีในการสรุปผลโดยรวมต่องบการเงิน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315
1
 กาํหนดให้การใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบเป็นวิธีการประเมิน

ความเสี่ยง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ได้รวมข้อกาํหนดและแนวทางปฏบิัติเกี่ยวกบั

ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองความเสี่ยงที่ประเมินไว้ 

วิธีการตรวจสอบเหล่าน้ีอาจรวมถึงวิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์

เปรียบเทยีบ
2
 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง  

อนัเป็นสาระสาํคัญโดยการทาํความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่ 6 (ข) 

2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฏบัิติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้” 

ย่อหน้าที่ 6 และ 18 
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วตัถุประสงค ์

 

3. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ  

(ก) เพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องและเช่ือถือได้จากวิธีการตรวจสอบ

เน้ือหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ และ 

(ข) เพ่ือออกแบบและทาํการวิเคราะห์เปรียบเทยีบในช่วงที่การตรวจสอบใกล้จะแล้วเสรจ็ 

เพ่ือช่วยผู้สอบบัญชีทาํการสรุปผลโดยรวมว่างบการเงินสอดคล้องกับความเข้าใจของ

ผู้สอบบัญชีที่มีต่อกจิการที่ตรวจสอบหรือไม่ 

 

คําจํากดัความ 

 

4. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํว่า “การวิเคราะห์เปรียบเทียบ” หมายถึง  

การประเมินผลของข้อมูลทางการเงิน โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ระหว่างข้อมูล

ทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์เปรียบเทยีบยังรวมถึงการสอบสวน

ที่จาํเป็นสาํหรับความผันผวนหรือความสมัพันธ์ต่าง ๆ ที่ระบุได้ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัข้อมูลอื่น  

ที่เกี่ยวข้องกนั หรือแตกต่างไปจากมูลค่าที่คาดการณไ์ว้ในจาํนวนที่มีนัยสาํคัญ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 

ก1-ก3) 

 

ขอ้กาํหนด 

วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใชก้ารวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ 

 

5. ในการออกแบบและทาํการตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ ไม่ว่าจะเป็น

การใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบเพียงอย่างเดียว หรือใช้ร่วมกับการทดสอบรายละเอยีดเพ่ือ

เป็นการตรวจสอบเน้ือหาสาระตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330
3
 ผู้สอบบัญชีต้อง          

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก4-ก5) 

(ก) กาํหนดความเหมาะสมของวิธีการที่กาํหนดโดยเฉพาะในการตรวจสอบเน้ือหาสาระ 

โดยการวิเคราะห์เปรียบเทยีบสาํหรับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ โดยพิจารณาถึง

ความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที่ได้ประเมินไว้ 

และการทดสอบรายละเอยีดของรายการและยอดคงเหลือ (ถ้ามี) สาํหรับสิ่งที่ผู้บริหาร

ได้ให้การรับรองไว้ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก6-ก11) 

(ข) ประเมินความเช่ือถือได้ของข้อมูลที่ ผู้สอบบัญชีใช้ในการคาดการณ์จํานวนหรือ 

อัตราส่วนที่บันทึกไว้ โดยพิจารณาถึงแหล่งที่มา การเปรียบเทียบกันได้ ลักษณะและ

ความเกี่ยวข้องกนัของข้อมูลที่มีอยู่ และการควบคุมที่ใช้ในการจัดเตรียมข้อมูล (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก12-ก14) 

                                                 
3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ 18 
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(ค) กาํหนดการคาดการณข์องจาํนวนหรืออตัราส่วนที่บันทกึไว้ และประเมินว่าการคาดการณ์

น้ันมีความแม่นยาํเพียงพอที่จะระบุถงึการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงในแต่ละรายการ 

หรือเม่ือนาํไปรวมกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอื่นแล้ว อาจทาํให้งบการเงิน

แสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญและ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก15) 

(ง) กาํหนดจาํนวนผลแตกต่างที่ยอมรับได้ระหว่างจาํนวนที่บันทกึกบัจาํนวนที่คาดหมายไว้ 

โดยที่ไม่ต้องทาํการสบืสวนต่อตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7 (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก16) 

 

การใชก้ารวิเคราะหเ์ปรียบเทียบเพือ่ช่วยในการสรุปผลโดยรวม 

 

6. ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบในช่วงที่การตรวจสอบใกล้จะ   

แล้วเสรจ็ เพ่ือช่วยผู้สอบบัญชีในการสรุปผลโดยรวมว่างบการเงินสอดคล้องกับความเข้าใจ

ของผู้สอบบัญชีที่มีต่อกจิการที่ตรวจสอบหรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก17-ก19) 

 

การสอบสวนผลจากการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ 

 

7. หากการทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีแสดงให้เห็นถึง  

ความผันผวน หรือความสมัพันธ์ที่ไม่สอดคล้องกบัข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือแตกต่างไปจาก

มูลค่าที่คาดหมายไว้ในจาํนวนที่มีนัยสาํคัญ ผู้สอบบัญชีต้องสอบสวนผลแตกต่างดังกล่าว  

โดย  

(ก) สอบถามผู้บริหาร และให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับ

คาํรับรองของผู้บริหาร และ 

(ข) ใช้วิธกีารตรวจสอบอื่นที่จาํเป็นในสถานการณน้ั์น ๆ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก20-ก21) 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

คําจํากดัความของการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 4) 

 

ก1. การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ รวมถึง การพิจารณาเปรียบเทยีบข้อมูลทางการเงินของกิจการกับ

ข้อมูลต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น 

• ข้อมูลที่เปรียบเทยีบกนัได้ของงวดก่อน ๆ 

• ผลที่คาดการณ์ไว้ของกจิการ  เช่น งบประมาณหรือประมาณการต่าง ๆ หรือ การคาดการณ์

ของผู้สอบบัญชี เช่น การประมาณการค่าเสื่อมราคา 

• ข้อมูลของกิจการอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกนั เช่น การเปรียบเทยีบอัตราส่วน

ยอดขายต่อลูกหน้ีการค้าของกจิการกบัค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม หรือกบักจิการอื่นที่มี

ขนาดใกล้เคียงกนัในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

 

ก2. การวิเคราะห์เปรียบเทยีบยังรวมถงึการพิจารณาความสมัพันธต่์าง ๆ ตัวอย่างเช่น 

• ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของข้อมูลทางการเงินซ่ึงคาดว่าควรเป็นไปตาม 

แบบแผนที่คาดการณไ์ว้ตามประสบการณข์องกจิการ เช่น อตัรากาํไรขั้นต้น 

• ความสมัพันธ์ระหว่างข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

เช่น ความสมัพันธร์ะหว่างเงินเดือนกบัจาํนวนพนักงาน 

 

ก3. ผู้สอบบัญชีอาจใช้วิธกีารต่าง ๆ ในการทาํการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ ตั้งแต่วิธกีารเปรียบเทยีบ

อย่างง่ายจนถึงการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนโดยใช้วิธีการทางสถิติขั้นสูง การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ

อาจใช้กบังบการเงินรวม องค์ประกอบและส่วนประกอบแต่ละส่วนของข้อมูล 

 

วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใชก้ารวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 5) 

 

ก4.  วิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระของผู้สอบบัญชีในสิ่งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้อาจเป็น    

การทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ การตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใช้ 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบหรือใช้ทั้งสองวิธปีระกอบกนั การตัดสนิใจเกี่ยวกบัวิธกีารตรวจสอบ

ที่จะใช้ รวมถงึการพิจารณาว่าจะใช้วิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ

หรือไม่น้ัน ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัประสทิธผิลและประสทิธภิาพที่คาดว่าที่

จะได้จากวิธีการตรวจสอบน้ัน ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงในการตรวจสอบในสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้ให้อยู่ในระดับตํ่าที่ยอมรับได้ 

 

ก5. ผู้สอบบัญชีควรสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับความพร้อมและความเช่ือถือได้ของข้อมูลที่จาํเป็น 

 ต้องใช้ในการตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ และผลของการวิเคราะห์

 เปรียบเทียบที่กิจการจัดทาํขึ้ น การใช้ข้อมูลที่วิเคราะห์โดยผู้บริหารอาจมีประสิทธิผลหาก

 ผู้สอบบัญชีพอใจว่าข้อมูลดังกล่าวมีการจัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสม 
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ความเหมาะสมของการใชก้ารวิเคราะห์เปรียบเทียบเฉพาะสาํหรบัส่ิงทีผู่บ้ริหารไดใ้หก้ารรบัรองไว ้

(อ้างถงึย่อหน้าที่ 5(ก)) 
 

ก6. วิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบโดยทั่วไปมักใช้สาํหรับรายการ 

ที่มีปริมาณมากที่สามารถคาดการณ์ได้ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง การวางแผนในการใช้

วิธกีารวิเคราะห์เปรียบเทยีบขึ้นอยู่กบัการคาดการณ์เกี่ยวกบัความสมัพันธร์ะหว่างข้อมูลที่มีอยู่ 

และไม่มีสิ่งที่แสดงถงึการขดัแย้งของข้อมูล อย่างไรกต็าม ความเหมาะสมของวิธกีารวิเคราะห์

เปรียบเทยีบเฉพาะจะขึ้นอยู่กบัการประเมินของผู้สอบบัญชีว่า วิธกีารวิเคราะห์เปรียบเทยีบน้ัน

มีประสทิธผิลเพียงพอหรือไม่ในการตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการ 

หรือเม่ือนําไปรวมกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอื่นแล้วอาจจะทาํให้งบการเงิน   

แสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ 
  

ก7. ในบางกรณแีม้ว่ารปูแบบการคาดการณท์ี่ใช้จะไม่ซับซ้อนแต่อาจจะเป็นวิธกีารทาํการวิเคราะห์

เปรียบเทยีบที่มีประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น การที่กิจการมีจาํนวนพนักงานที่แน่นอน ที่มีอัตรา

เงินเดือนคงที่ตลอดช่วงเวลา ผู้สอบบัญชีอาจใช้ข้อมูลเหล่าน้ีในการประมาณเงินเดือนตลอด

ช่วงเวลาน้ันได้โดยมีความแม่นยาํอย่างสูง ซ่ึงวิธีน้ีจะทาํให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีสาํหรับ

รายการที่มีนัยสาํคัญต่องบการเงิน และลดความจาํเป็นในการทาํการทดสอบรายละเอียด

ของรายการสาํหรับบัญชีเงินเดือน อตัราส่วนทางการค้าที่ใช้กนัอย่างหลากหลาย (เช่น กาํไร

ขั้นต้นสาํหรับสนิค้าที่แตกต่างกนัของกจิการค้าปลีก) สามารถนาํมาใช้ในการตรวจสอบเน้ือหา

สาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบได้อย่างมีประสิทธิผลในการให้หลักฐานสนับสนุน  

ความสมเหตุสมผลของจาํนวนที่บันทกึไว้ 
 

ก8. วิธกีารวิเคราะห์เปรียบเทยีบที่ต่างกนัจะให้ระดับความเช่ือม่ันที่ต่างกนั ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์

เปรียบเทยีบรายได้ค่าเช่าของอาคารที่แบ่งเป็นห้องให้เช่า เม่ือนาํอตัราค่าเช่า  จาํนวนห้องเช่า 

และอัตราห้องว่างมาพิจารณาในการทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบ จะสามารถให้หลักฐานที่  

น่าเช่ือได้ โดยที่การตรวจสอบความถูกต้องโดยวิธกีารทดสอบรายละเอยีดของรายการเพ่ิมเติม

อาจไม่จําเป็น ทั้งน้ีองค์ประกอบต่าง ๆ ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเหมาะสม 

ในทางตรงกนัข้าม การคาํนวณและการเปรียบเทยีบอตัรากาํไรขั้นต้นเพ่ือใช้ยืนยันจาํนวนรายได้

อาจจะให้หลักฐานที่ให้ความเช่ือม่ันน้อยกว่า แต่อาจจะให้หลักฐานสนับสนุนที่มีประโยชน์ 

เม่ือใช้ร่วมกบัวิธกีารตรวจสอบอื่น 
 

ก9.  ลักษณะของสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้และการประเมินความเสี่ยงของการแสดงข้อมูล  

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญของผู้สอบบัญชีจะมีผลต่อการกาํหนดความเหมาะสม

ของวิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบเฉพาะ ตัวอย่างเช่น หากมี

จุดอ่อนในการควบคุมเกี่ยวกับกระบวนการด้านคาํสั่งขาย ผู้สอบบัญชีอาจให้ความเช่ือม่ัน 

ต่อการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือมากกว่าที่จะใช้วิธีการตรวจสอบ

เน้ือหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบสาํหรับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่เกี่ยวข้อง

กบัลูกหน้ี  
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ก10. วิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบอาจถือว่าเหมาะสม หากได้มี 

การทําการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือสําหรับสิ่งที่ ผู้บริหารได้ให้         

การรับรองไว้ในเร่ืองเดียวกนัด้วย ตัวอย่างเช่น ในการหาหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกบัสิ่งที่

ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ในเร่ืองมูลค่าของยอดคงเหลือของลูกหน้ีการค้า ผู้สอบบัญชีอาจใช้

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบรายละเอยีดอายุลูกหน้ีเพ่ิมเติมจากการทาํการตรวจสอบรายละเอยีด

ของการรับชาํระหน้ีภายหลังวันสิ้นงวด เพ่ือพิจารณาความสามารถในการรับชาํระเงินจากลูกหน้ี 

 

ขอ้พิจารณาเฉพาะสาํหรบัหน่วยงานภาครฐั  

 

ก11.  ความสัมพันธ์ระหว่างรายการแต่ละรายการในงบการเงินที่โดยปกติจะมีการพิจารณา             

ในการตรวจสอบหน่วยงานทางธุรกจิอาจไม่เหมาะสมกบัการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐหรือ

กิจการที่ไม่แสวงหากาํไร ตัวอย่างเช่น ในหน่วยงานภาครัฐหลาย ๆ หน่วยงานอาจจะมี

ความสัมพันธ์กันโดยตรงระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อย  นอกจากน้ี ค่าใช้จ่ายใน

การได้มาซ่ึงสนิทรัพย์อาจไม่ได้บันทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ตัวอย่างเช่น การไม่มีความสมัพันธ์

ระหว่างค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ถาวรกับจํานวนเงินของ  

สนิทรัพย์ดังกล่าวที่รายงานไว้ในงบการเงิน นอกจากน้ี หน่วยงานภาครัฐอาจไม่มีข้อมูลหรือ

สถิติของอุตสาหกรรมสาํหรับนาํมาเปรียบเทยีบได้ อย่างไรกต็าม ความสมัพันธ์อื่น ๆ อาจมี

ความเกี่ยวข้องกนั ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงของต้นทุนต่อกโิลเมตรของการก่อสร้างถนน 

หรือจาํนวนยานพาหนะที่เพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทยีบกบัจาํนวนยานพาหนะที่เลิกใช้ 

 

ความเชือ่ถือไดข้องขอ้มลู (อ้างถงึย่อหน้าที่ 5 (ข)) 

 

ก12.  ความเช่ือถือได้ของข้อมูลขึ้นอยู่กบัแหล่งที่มา ลักษณะของข้อมูล และสถานการณ์ที่ได้ข้อมูล 

น้ันมา ดังน้ันการกาํหนดว่าข้อมูลน้ันจะสามารถเช่ือถือได้หรือไม่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการออกแบบ

วิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบจะเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ 

ดังต่อไปน้ี  

(ก) แหล่งที่มาของข้อมูล ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอาจจะเช่ือถือได้มากขึ้ นหากได้รับจาก 

แหล่งข้อมูลภายนอกที่เป็นอสิระจากกจิการ
4
 

(ข) การเปรียบเทยีบกันได้ของข้อมูลที่มี ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอุตสาหกรรมในภาพรวมอาจ

จาํเป็นต้องใช้ประกอบกบัข้อมูลอื่น จึงจะสามารถใช้เปรียบเทยีบกบัข้อมูลของกจิการที่

ผลิตและขายสนิค้าเฉพาะเจาะจง 

(ค) ลักษณะและความเกี่ยวข้องกันของข้อมูลที่มี ตัวอย่างเช่น การจัดทาํงบประมาณเพ่ือ

คาดการณถ์งึผลการดาํเนินงานมากกว่าเพ่ือใช้เป็นเป้าหมายที่ต้องบรรลุหรือไม่ และ 

                                                 
4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ ก31 
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(ง) การควบคุมเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลที่ออกแบบมาเพ่ือให้ความม่ันใจเกี่ยวกับ        

ความครบถ้วน ความแม่นยาํ และความมีอยู่จริง ตัวอย่างเช่น การควบคุมเกี่ยวกับ

การจัดเตรียม การสอบทานและการดูแลงบประมาณ 

 

ก13. ผู้สอบบัญชีอาจทาํการทดสอบความมีประสทิธิผลของการปฏบิัติตามการควบคุม(ถ้ามี) ของ

กิจการ เกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีจะใช้ในการตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใช้ 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ หากการควบคุมดังกล่าว

มีประสทิธผิล โดยทั่วไปผู้สอบบัญชีจะมีความม่ันใจมากขึ้นเกี่ยวกบัความเช่ือถือได้ของข้อมูล

และผลที่ได้จากการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ ผู้สอบบัญชีมักจะทาํการทดสอบความมีประสทิธผิล

ของการปฏิบัติตามการควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินร่วมกับการทดสอบ 

การควบคุมอื่น ตัวอย่างเช่น ในการควบคุมเกี่ยวกับการออกใบแจ้งหน้ี กิจการอาจรวม

การควบคุมเกี่ยวกบัการบันทกึปริมาณขายไว้ด้วย ในสถานการณ์เช่นน้ี ผู้สอบบัญชีอาจทดสอบ

ความมีประสทิธิผลของการควบคุมเกี่ยวกบัการบันทกึปริมาณขายร่วมกบัการทดสอบความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมเกี่ยวกับการออกใบแจ้งหน้ี อีกวิธีการหน่ึงคือ ผู้สอบบัญชีอาจ

พิจารณาว่าข้อมูลเหล่าน้ันควรมีการตรวจสอบหรือไม่ ซ่ึงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ได้

กําหนดข้อกําหนดและให้แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ ใช้           

ในการตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ
5
 

 

ก14. เร่ืองที่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้า ก12(ก)-ก12(ง) ยังคงเหมาะสมไม่ว่าผู้สอบบัญชีจะใช้วิธี     

 การตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบสาํหรับงบการเงินของกจิการ ณ วัน

 สิ้นงวด หรือในระหว่างปี และวางแผนที่จะทาํการตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์

 เปรียบเทยีบสาํหรับช่วงเวลาที่เหลือจนถึงสิ้นงวด มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ได้กาํหนด

 ข้อกาํหนดและให้แนวทางปฏบิัติเกี่ยวกบัวิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระที่ใช้ในระหว่างปี
6
 

 

การประเมินวา่ความคาดการณมี์ความแม่นยาํเพียงพอหรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 5(ค)) 

 

ก15.  เร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการประเมินของผู้สอบบัญชีว่าจะสามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง

แม่นยาํเพียงพอที่จะระบุถงึการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงเม่ือรวมกบัการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอื่น ๆ แล้วอาจจะทาํให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญหรือไม่น้ัน ควรจะรวมถงึ 

• ความถูกต้องในการคาดการณ์ผลที่คาดการณ์จากการตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใช้  

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจคาดการณ์ว่าการเปรียบเทยีบ

กาํไรขั้นต้นงวดหน่ึงกับงวดอื่น ๆ น่าจะมีความสมํ่าเสมอมากกว่าการเปรียบเทยีบ

ค่าใช้จ่าย ที่ขึ้นอยู่กบัการพิจารณาของผู้บริหาร เช่น ค่าวิจัย หรือค่าโฆษณา 

                                                 
5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้าที่ 10 

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

การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินแต่ละส่วนงานของการดาํเนินงาน หรือ

ส่วนประกอบของงบการเงินของกิจการที่ต่างกันอาจจะมีประสิทธิผลมากกว่าการใช้ 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบงบการเงินโดยรวมของกจิการ 

• ความพร้อมของข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน 

ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าข้อมูลทางการเงิน เช่น งบประมาณหรือ

ประมาณการต่าง ๆ และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น จาํนวนหน่วยที่ผลิตหรือขาย 

ได้มีอยู่หรือไม่ เพ่ือออกแบบวิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ 

หากข้อมูลดังกล่าวมีอยู่ผู้สอบบัญชีอาจต้องพิจารณาถึงความเช่ือถือได้ของข้อมูลด้วย 

ดังที่ได้อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ ก12-ก13 ข้างต้น 

 

จาํนวนผลแตกต่างทีย่อมรบัได ้ระหวา่งมลูค่าทีบ่นัทึกกบัมลูค่าทีค่าดการณไ์ว ้(อ้างถงึย่อหน้าที่ 5(ง)) 

 

ก16. การพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับจํานวนผลแตกต่างที่ ยอมรับได้ที่ ต่ างไปจาก            

การคาดการณ์โดยที่ไม่ต้องทาํการสืบสวนต่อน้ัน จะกาํหนดจากความมีสาระสาํคัญ
7
 และ 

ความเหมาะสมของระดับความเช่ือม่ันที่ต้องการ รวมถึงความเป็นไปได้ของการแสดงข้อมูลที่

ขดัต่อข้อเทจ็จริงไม่ว่าจะเป็นแต่ละรายการ หรือเม่ือรวมกบัการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อื่น ๆ  แล้วอาจจะทาํให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ มาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 330 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่ให้ความ

เช่ือม่ันมากขึ้ น เม่ือการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีอยู่ในระดับที่สูงขึ้ น
8
 ดังน้ันเม่ือ

ความเสี่ยงที่ประเมินไว้สูงขึ้น ผลแตกต่างที่พิจารณาไว้ว่าสามารถยอมรับได้โดยที่ไม่ต้องทาํ

การสบืสวนต่อน้ันจะลดลง เพ่ือให้บรรลุระดับความเช่ือม่ันของหลักฐานที่ต้องการ
9
  

 

การใชก้ารวิเคราะหเ์ปรียบเทียบเพือ่ช่วยในการสรุปผลโดยรวม (อ้างถงึย่อหน้าที่ 6) 

 

ก17.  ข้อสรุปที่ได้รับจากผลของวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทยีบที่ได้ออกแบบและนาํไปปฏบิัติตามที่

กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 6 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะสนับสนุนข้อสรุปที่ได้จากการตรวจสอบในแต่ละ

องค์ประกอบหรือรายการในงบการเงิน และช่วยให้ผู้สอบบัญชีใช้เป็นข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล 

เพ่ือแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

 

 

 

                                                 
7
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระสาํคัญในการวางแผนและการปฏบัิติงานสอบบัญชี”    

    ย่อหน้าที่ ก13 

8
   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ 7(ข) 

9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่ ก19 
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ก18.  ผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทยีบดังกล่าวอาจบ่งช้ีถึงความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที่ไม่ได้รับรู้มาก่อน ในสถานการณเ์ช่นน้ี มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 315 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีปรับเปล่ียนการประเมินความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ และเปล่ียนแปลงวิธกีารตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ให้เหมาะสม
10

 

 

ก19.  การวิเคราะห์เปรียบเทยีบที่ใช้ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 6 อาจจะคล้ายคลึงกบัวิธกีารวิเคราะห์

เปรียบเทยีบที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง 

 

การสอบสวนผลจากการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 7) 

 

ก20.  การหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับคาํตอบของผู้บริหารอาจได้มาจากการประเมิน

คาํตอบเหล่าน้ันกบัความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบักจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ 

ที่ตรวจสอบ และหลักฐานการสอบบัญชีอื่นที่ได้มาในระหว่างการตรวจสอบ 

 

ก21.  การตรวจสอบเพ่ิมเติมอื่นอาจมีความจาํเป็น ตัวอย่างเช่น การที่ผู้บริหารไม่สามารถให้คาํอธบิายได้ 

หรือคาํอธิบายประกอบกับหลักฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับคาํตอบของผู้บริหารที่ได้รับ

น้ันไม่เพียงพอ  

 

                                                 
10

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้าที่ 31 


