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คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้เกี่ยวข้ องกับการใช้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบของผู้สอบบัญชี
ในการตรวจสอบเนื้อหาสาระ (“วิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ”)
และเกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบในช่วงที่
การตรวจสอบใกล้ จะแล้ วเสร็จ เพื่ อช่ วยผู้ ส อบบัญ ชีใ นการสรุปผลโดยรวมต่ องบการเงิน
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3151 กําหนดให้ การใช้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็ นวิธีการประเมิน
ความเสี่ยง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ได้ รวมข้ อกําหนดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองความเสี่ยงที่ประเมินไว้
วิ ธี ก ารตรวจสอบเหล่ า นี้ อาจรวมถึ ง วิ ธี ก ารตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใช้ การวิ เ คราะห์
เปรียบเทียบ2

วันถือปฏิบตั ิ
2.

1

2

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกบั การตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญโดยการทําความเข้ าใจกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ” ย่อหน้ าที่ 6 (ข)
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้ ”
ย่อหน้ าที่ 6 และ 18
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วัตถุประสงค์
3.

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ
(ก) เพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวข้ องและเชื่อถือได้ จากวิธีการตรวจสอบ
เนื้อหาสาระโดยใช้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ และ
(ข) เพื่อออกแบบและทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบในช่วงที่การตรวจสอบใกล้ จะแล้ วเสร็จ
เพื่อช่วยผู้สอบบัญชีทาํ การสรุปผลโดยรวมว่างบการเงินสอดคล้ องกับความเข้ าใจของ
ผู้สอบบัญชีท่มี ีต่อกิจการที่ตรวจสอบหรือไม่

คําจํ ากัดความ
4.

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คําว่ า “การวิเคราะห์เปรียบเทียบ” หมายถึง
การประเมินผลของข้ อมูลทางการเงิน โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ท่เี ป็ นไปได้ ระหว่างข้ อมูล
ทางการเงินและข้ อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์เปรียบเทียบยังรวมถึงการสอบสวน
ที่จาํ เป็ นสําหรับความผันผวนหรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ระบุได้ ซ่ึงไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลอื่น
ที่เกี่ยวข้ องกัน หรือแตกต่างไปจากมูลค่าที่คาดการณ์ไว้ ในจํานวนที่มีนัยสําคัญ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก1-ก3)

ข้อกําหนด
วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
5.

3

ในการออกแบบและทําการตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ไม่ว่าจะเป็ น
การใช้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพียงอย่างเดียว หรือใช้ ร่วมกับการทดสอบรายละเอียดเพื่อ
เป็ นการตรวจสอบเนื้ อหาสาระตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 3303 ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ ง
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก4-ก5)
(ก) กําหนดความเหมาะสมของวิธีการที่กาํ หนดโดยเฉพาะในการตรวจสอบเนื้อหาสาระ
โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบสําหรับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ โดยพิจารณาถึง
ความเสี่ยงของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่ได้ ประเมินไว้
และการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ (ถ้ ามี) สําหรับสิ่งที่ผ้ ูบริหาร
ได้ ให้ การรับรองไว้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก6-ก11)
(ข) ประเมิ น ความเชื่ อ ถื อ ได้ ข องข้ อ มู ล ที่ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ใ ช้ ใ นการคาดการณ์ จํา นวนหรื อ
อัตราส่วนที่บันทึกไว้ โดยพิจารณาถึงแหล่ งที่มา การเปรียบเทียบกันได้ ลักษณะและ
ความเกี่ยวข้ องกันของข้ อมูลที่มีอยู่ และการควบคุมที่ใช้ ในการจัดเตรียมข้ อมูล (อ้ างถึง
ย่อหน้ าที่ ก12-ก14)
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้ าที่ 18
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(ค) กําหนดการคาดการณ์ของจํานวนหรืออัตราส่วนที่บันทึกไว้ และประเมินว่าการคาดการณ์
นั้นมีความแม่นยําเพียงพอที่จะระบุถงึ การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงในแต่ละรายการ
หรือเมื่อนําไปรวมกับการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอื่นแล้ ว อาจทําให้ งบการเงิน
แสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญและ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก15)
(ง) กําหนดจํานวนผลแตกต่างที่ยอมรับได้ ระหว่างจํานวนที่บันทึกกับจํานวนที่คาดหมายไว้
โดยที่ไม่ต้องทําการสืบสวนต่อตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 7 (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก16)
การใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพือ่ ช่วยในการสรุปผลโดยรวม
6.

ผู้ สอบบัญ ชี ต้องออกแบบและทํา การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบในช่ วงที่การตรวจสอบใกล้ จ ะ
แล้ วเสร็จ เพื่อช่วยผู้สอบบัญชีในการสรุปผลโดยรวมว่างบการเงินสอดคล้ องกับความเข้ าใจ
ของผู้สอบบัญชีท่มี ีต่อกิจการที่ตรวจสอบหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก17-ก19)

การสอบสวนผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
7.

หากการทํา การวิ เ คราะห์ เปรี ยบเทีย บตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ฉบั บ นี้ แสดงให้ เห็น ถึง
ความผันผวน หรือความสัมพันธ์ท่ไี ม่สอดคล้ องกับข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรือแตกต่างไปจาก
มูลค่ าที่คาดหมายไว้ ในจํานวนที่มีนัยสําคัญ ผู้สอบบัญชีต้องสอบสวนผลแตกต่ างดังกล่ าว
โดย
(ก) สอบถามผู้บริหาร และให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมและเกี่ยวข้ องกับ
คํารับรองของผู้บริหาร และ
(ข) ใช้ วิธกี ารตรวจสอบอื่นที่จาํ เป็ นในสถานการณ์น้ัน ๆ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก20-ก21)
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
คําจํ ากัดความของการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 4)
ก1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ รวมถึง การพิจารณาเปรียบเทียบข้ อมูลทางการเงินของกิจการกับ
ข้ อมูลต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
•
ข้ อมูลที่เปรียบเทียบกันได้ ของงวดก่อน ๆ
•
ผลที่คาดการณ์ไว้ ของกิจการ เช่น งบประมาณหรือประมาณการต่าง ๆ หรือ การคาดการณ์
ของผู้สอบบัญชี เช่น การประมาณการค่าเสื่อมราคา
•
ข้ อมูลของกิจการอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่คล้ ายคลึงกัน เช่น การเปรียบเทียบอัตราส่วน
ยอดขายต่อลูกหนี้การค้ าของกิจการกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม หรือกับกิจการอื่นที่มี
ขนาดใกล้ เคียงกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ก2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบยังรวมถึงการพิจารณาความสัมพันธ์ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
•
ความสัมพั นธ์ระหว่ างองค์ประกอบของข้ อมูลทางการเงินซึ่งคาดว่ าควรเป็ นไปตาม
แบบแผนที่คาดการณ์ไว้ ตามประสบการณ์ของกิจการ เช่น อัตรากําไรขั้นต้ น
•
ความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่ไม่ใช่ ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างเงินเดือนกับจํานวนพนักงาน
ก3. ผู้สอบบัญชีอาจใช้ วิธกี ารต่าง ๆ ในการทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ตั้งแต่วิธกี ารเปรียบเทียบ
อย่างง่ายจนถึงการวิเคราะห์ท่ซี ับซ้ อนโดยใช้ วิธีการทางสถิติข้ันสูง การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
อาจใช้ กบั งบการเงินรวม องค์ประกอบและส่วนประกอบแต่ละส่วนของข้ อมูล
วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 5)
ก4. วิธีการตรวจสอบเนื้ อ หาสาระของผู้ สอบบัญ ชีในสิ่งที่ผ้ ู บริ หารได้ ใ ห้ การรั บรองไว้ อาจเป็ น
การทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ การตรวจสอบเนื้ อ หาสาระโดยใช้
การวิเคราะห์เปรียบเทียบหรือใช้ ท้งั สองวิธปี ระกอบกัน การตัดสินใจเกี่ยวกับวิธกี ารตรวจสอบ
ที่จะใช้ รวมถึงการพิจารณาว่าจะใช้ วธิ กี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
หรือไม่น้ัน ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่คาดว่าที่
จะได้ จากวิธีการตรวจสอบนั้น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการตรวจสอบในสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้
การรับรองไว้ ให้ อยู่ในระดับตํ่าที่ยอมรับได้
ก5. ผู้สอบบัญชีควรสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับความพร้ อมและความเชื่อถือได้ ของข้ อมูลที่จาํ เป็ น
ต้ องใช้ ในการตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ และผลของการวิเคราะห์
เปรียบเทียบที่กิจการจัดทําขึ้น การใช้ ข้อมูลที่วิเคราะห์โดยผู้บริ หารอาจมีประสิทธิผลหาก
ผู้สอบบัญชีพอใจว่าข้ อมูลดังกล่าวมีการจัดเตรียมไว้ อย่างเหมาะสม
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ความเหมาะสมของการใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบเฉพาะสําหรับสิ่งทีผ่ ูบ้ ริหารได้ให้การรับรองไว้
(อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 5(ก))
ก6. วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยทั่วไปมักใช้ สาํ หรับรายการ
ที่มีปริมาณมากที่สามารถคาดการณ์ได้ ในช่วงเวลาใดช่ วงเวลาหนึ่ง การวางแผนในการใช้
วิธกี ารวิเคราะห์เปรียบเทียบขึ้นอยู่กบั การคาดการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูลที่มีอยู่
และไม่มีส่งิ ที่แสดงถึงการขัดแย้ งของข้ อมูล อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมของวิธกี ารวิเคราะห์
เปรียบเทียบเฉพาะจะขึ้นอยู่กบั การประเมินของผู้สอบบัญชีว่า วิธกี ารวิเคราะห์เปรียบเทียบนั้น
มีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ในการตรวจพบการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรื อ เมื่ อ นํา ไปรวมกับ การแสดงข้ อ มู ล ที่ขัด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อื่น แล้ ว อาจจะทํา ให้ ง บการเงิ น
แสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ก7. ในบางกรณีแม้ ว่ารูปแบบการคาดการณ์ท่ใี ช้ จะไม่ซับซ้ อนแต่อาจจะเป็ นวิธกี ารทําการวิเคราะห์
เปรียบเทียบที่มีประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น การที่กิจการมีจาํ นวนพนักงานที่แน่ นอน ที่มีอัตรา
เงินเดือนคงที่ตลอดช่วงเวลา ผู้สอบบัญชีอาจใช้ ข้อมูลเหล่านี้ในการประมาณเงินเดือนตลอด
ช่ วงเวลานั้นได้ โดยมีความแม่นยําอย่ างสูง ซึ่งวิธีน้ ีจะทําให้ ได้ หลักฐานการสอบบัญชีสาํ หรับ
รายการที่มีนัยสําคัญต่องบการเงิน และลดความจําเป็ นในการทําการทดสอบรายละเอียด
ของรายการสําหรับบัญชีเงินเดือน อัตราส่วนทางการค้ าที่ใช้ กนั อย่างหลากหลาย (เช่น กําไร
ขั้นต้ นสําหรับสินค้ าที่แตกต่างกันของกิจการค้ าปลีก) สามารถนํามาใช้ ในการตรวจสอบเนื้อหา
สาระโดยใช้ การวิ เคราะห์ เปรี ยบเทียบได้ อย่ า งมีประสิทธิผลในการให้ หลั กฐานสนั บ สนุ น
ความสมเหตุสมผลของจํานวนที่บันทึกไว้
ก8. วิธกี ารวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ต่างกันจะให้ ระดับความเชื่อมั่นที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์
เปรียบเทียบรายได้ ค่าเช่าของอาคารที่แบ่งเป็ นห้ องให้ เช่า เมื่อนําอัตราค่าเช่า จํานวนห้ องเช่า
และอัตราห้ องว่ างมาพิจารณาในการทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบ จะสามารถให้ หลักฐานที่
น่าเชื่อได้ โดยที่การตรวจสอบความถูกต้ องโดยวิธกี ารทดสอบรายละเอียดของรายการเพิ่มเติม
อาจไม่ จําเป็ น ทั้งนี้องค์ประกอบต่ าง ๆ ต้ องมีการตรวจสอบความถูกต้ องอย่ างเหมาะสม
ในทางตรงกันข้ าม การคํานวณและการเปรียบเทียบอัตรากําไรขั้นต้ นเพื่อใช้ ยืนยันจํานวนรายได้
อาจจะให้ หลักฐานที่ให้ ความเชื่อมั่นน้ อยกว่ า แต่ อาจจะให้ หลักฐานสนับสนุ นที่มีประโยชน์
เมื่อใช้ ร่วมกับวิธกี ารตรวจสอบอื่น
ก9. ลักษณะของสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ และการประเมินความเสี่ยงของการแสดงข้ อมูล
ที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญของผู้สอบบัญชีจะมีผลต่ อการกําหนดความเหมาะสม
ของวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบเฉพาะ ตัวอย่างเช่น หากมี
จุดอ่อนในการควบคุมเกี่ยวกับกระบวนการด้ านคําสั่งขาย ผู้สอบบัญชีอาจให้ ความเชื่อมั่น
ต่ อการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลื อมากกว่ าที่จะใช้ วิธีการตรวจสอบ
เนื้อหาสาระโดยใช้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบสําหรับสิ่งที่ผ้ ูบริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ท่เี กี่ยวข้ อง
กับลูกหนี้
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ก10. วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบอาจถือว่ าเหมาะสม หากได้ มี
การทํา การทดสอบรายละเอี ย ดของรายการและยอดคงเหลื อ สํา หรั บ สิ่ ง ที่ผ้ ู บ ริ ห ารได้ ใ ห้
การรับรองไว้ ในเรื่องเดียวกันด้ วย ตัวอย่างเช่น ในการหาหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับสิ่งที่
ผู้บริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ในเรื่องมูลค่าของยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้ า ผู้สอบบัญชีอาจใช้
การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายละเอียดอายุลูกหนี้เพิ่มเติมจากการทําการตรวจสอบรายละเอียด
ของการรับชําระหนี้ภายหลังวันสิ้นงวด เพื่อพิจารณาความสามารถในการรับชําระเงินจากลูกหนี้
ข้อพิจารณาเฉพาะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก11. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรายการแต่ ล ะรายการในงบการเงิ น ที่โ ดยปกติ จ ะมี ก ารพิ จ ารณา
ในการตรวจสอบหน่วยงานทางธุรกิจอาจไม่เหมาะสมกับการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐหรือ
กิจ การที่ไ ม่ แ สวงหากํา ไร ตัว อย่ า งเช่ น ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ หลาย ๆ หน่ ว ยงานอาจจะมี
ความสัมพันธ์กันโดยตรงระหว่างรายได้ และค่าใช้ จ่ายค่อนข้ างน้ อย นอกจากนี้ ค่าใช้ จ่ายใน
การได้ มาซึ่งสินทรัพย์อาจไม่ได้ บันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน ตัวอย่างเช่น การไม่มีความสัมพันธ์
ระหว่ า งค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ ง สิ น ค้ า คงเหลื อ และสิ น ทรั พ ย์ ถ าวรกั บ จํา นวนเงิ น ของ
สินทรัพย์ดังกล่ าวที่รายงานไว้ ในงบการเงิน นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐอาจไม่มีข้อมูลหรือ
สถิติของอุตสาหกรรมสําหรับนํามาเปรียบเทียบได้ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์อ่นื ๆ อาจมี
ความเกี่ยวข้ องกัน ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงของต้ นทุนต่อกิโลเมตรของการก่อสร้ างถนน
หรือจํานวนยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนยานพาหนะที่เลิกใช้
ความเชือ่ ถือได้ของข้อมูล (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 5 (ข))
ก12. ความเชื่อถือได้ ของข้ อมูลขึ้นอยู่กบั แหล่งที่มา ลักษณะของข้ อมูล และสถานการณ์ท่ไี ด้ ข้อมูล
นั้นมา ดังนั้นการกําหนดว่าข้ อมูลนั้นจะสามารถเชื่อถือได้ หรือไม่เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกแบบ
วิธ ีก ารตรวจสอบเนื้ อ หาสาระโดยใช้ ก ารวิเ คราะห์เ ปรีย บเทีย บจะเกี่ย วข้ อ งกับ สิ่ง ต่า ง ๆ
ดังต่อไปนี้
(ก) แหล่ ง ที่ม าของข้ อ มูล ตัว อย่ า งเช่ น ข้ อ มูล อาจจะเชื่ อ ถือ ได้ ม ากขึ้ น หากได้ รับ จาก
แหล่งข้ อมูลภายนอกที่เป็ นอิสระจากกิจการ4
(ข) การเปรียบเทียบกันได้ ของข้ อมูลที่มี ตัวอย่างเช่ น ข้ อมูลอุตสาหกรรมในภาพรวมอาจ
จําเป็ นต้ องใช้ ประกอบกับข้ อมูลอื่น จึงจะสามารถใช้ เปรียบเทียบกับข้ อมูลของกิจการที่
ผลิตและขายสินค้ าเฉพาะเจาะจง
(ค) ลักษณะและความเกี่ยวข้ องกันของข้ อมูลที่มี ตัวอย่ างเช่ น การจัดทํางบประมาณเพื่อ
คาดการณ์ถงึ ผลการดําเนินงานมากกว่าเพื่อใช้ เป็ นเป้ าหมายที่ต้องบรรลุหรือไม่ และ

4

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ ก31
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(ง) การควบคุ มเกี่ยวกับ การจัด เตรี ยมข้ อมู ลที่อ อกแบบมาเพื่ อ ให้ ค วามมั่น ใจเกี่ยวกับ
ความครบถ้ วน ความแม่นยํา และความมีอยู่จริง ตัวอย่างเช่น การควบคุมเกี่ยวกับ
การจัดเตรียม การสอบทานและการดูแลงบประมาณ
ก13. ผู้สอบบัญชีอาจทําการทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม(ถ้ ามี) ของ
กิจการ เกี่ยวกับการจัดเตรียมข้ อมูลที่ผ้ ูสอบบัญชีจะใช้ ในการตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้
การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ ประเมินไว้ หากการควบคุมดังกล่าว
มีประสิทธิผล โดยทั่วไปผู้สอบบัญชีจะมีความมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ ของข้ อมูล
และผลที่ได้ จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ผู้สอบบัญชีมักจะทําการทดสอบความมีประสิทธิผล
ของการปฏิบัติตามการควบคุมเกี่ยวกับข้ อมูลที่ไม่ ใช่ ข้อมูลทางการเงินร่ วมกับการทดสอบ
การควบคุมอื่น ตัว อย่ า งเช่ น ในการควบคุม เกี่ย วกับ การออกใบแจ้ ง หนี้ กิจ การอาจรวม
การควบคุมเกี่ยวกับการบันทึกปริมาณขายไว้ ด้วย ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้สอบบัญชีอาจทดสอบ
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมเกี่ยวกับการบันทึกปริมาณขายร่วมกับการทดสอบความมี
ประสิทธิผลของการควบคุ มเกี่ยวกับการออกใบแจ้ งหนี้ อีกวิธีการหนึ่งคือ ผู้ สอบบัญชีอาจ
พิจารณาว่าข้ อมูลเหล่านั้นควรมีการตรวจสอบหรือไม่ ซึ่งมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ได้
กํา หนดข้ อ กํา หนดและให้ แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการพิ จ ารณาวิ ธี ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ ใ ช้
ในการตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ5
ก14. เรื่องที่ได้ อธิบายไว้ ในย่ อหน้ า ก12(ก)-ก12(ง) ยังคงเหมาะสมไม่ ว่าผู้ สอบบัญชีจะใช้ วิธี
การตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบสําหรับงบการเงินของกิจการ ณ วัน
สิ้นงวด หรือในระหว่างปี และวางแผนที่จะทําการตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้ การวิเคราะห์
เปรียบเทียบสําหรับช่วงเวลาที่เหลือจนถึงสิ้นงวด มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ได้ กาํ หนด
ข้ อกําหนดและให้ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระที่ใช้ ในระหว่างปี 6
การประเมินว่าความคาดการณ์มีความแม่นยําเพียงพอหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 5(ค))
ก15. เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินของผู้สอบบัญชีว่าจะสามารถคาดการณ์ได้ อย่างถูกต้ อง
แม่นยําเพียงพอที่จะระบุถงึ การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงซึ่งเมื่อรวมกับการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอื่น ๆ แล้ วอาจจะทําให้ งบการเงินแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสําคัญหรือไม่น้ัน ควรจะรวมถึง
•
ความถูกต้ องในการคาดการณ์ผลที่คาดการณ์จากการตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ตัวอย่ างเช่ น ผู้สอบบัญชีอาจคาดการณ์ว่าการเปรียบเทียบ
กําไรขั้นต้ นงวดหนึ่ งกับงวดอื่น ๆ น่าจะมีความสมํ่าเสมอมากกว่าการเปรียบเทียบ
ค่าใช้ จ่าย ที่ข้ นึ อยู่กบั การพิจารณาของผู้บริหาร เช่น ค่าวิจัย หรือค่าโฆษณา
5
6

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้ าที่ 10
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้ าที่ 22-23
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•

•

ระดับของข้ อมูลที่สามารถแบ่งแยกได้ ตัวอย่างเช่ น การตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้
การวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้ อมูลทางการเงินแต่ ละส่วนงานของการดําเนิ นงาน หรื อ
ส่วนประกอบของงบการเงินของกิจการที่ต่างกันอาจจะมีประสิทธิผลมากกว่ าการใช้
การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงินโดยรวมของกิจการ
ความพร้ อมของข้ อมูลทั้งที่เป็ นข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่ไม่ ใช่ ข้อมูลทางการเงิน
ตั ว อย่ า งเช่ น ผู้ ส อบบั ญ ชี อ าจพิ จ ารณาว่ า ข้ อ มู ล ทางการเงิ น เช่ น งบประมาณหรื อ
ประมาณการต่าง ๆ และข้ อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น จํานวนหน่วยที่ผลิตหรือขาย
ได้ มีอยู่หรือไม่ เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
หากข้ อมูลดังกล่ าวมีอยู่ผ้ ูสอบบัญชีอาจต้ องพิจารณาถึงความเชื่อถือได้ ของข้ อมูลด้ วย
ดังที่ได้ อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ ก12-ก13 ข้ างต้ น

จํานวนผลแตกต่างทีย่ อมรับได้ ระหว่างมูลค่าทีบ่ นั ทึกกับมูลค่าทีค่ าดการณ์ไว้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 5(ง))
ก16. การพิ จ ารณาของผู้ สอบบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ จํ า นวนผลแตกต่ า งที่ ย อมรั บ ได้ ที่ ต่ า งไปจาก
การคาดการณ์โดยที่ไม่ ต้องทําการสืบสวนต่ อนั้น จะกําหนดจากความมีสาระสําคัญ7 และ
ความเหมาะสมของระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการ รวมถึงความเป็ นไปได้ ของการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็ นแต่ละรายการ หรือเมื่อรวมกับการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริง
อื่น ๆ แล้ วอาจจะทําให้ งบการเงินแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ มาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 330 กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่ใี ห้ ความ
เชื่อมั่นมากขึ้น เมื่อการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีอยู่ ในระดับที่สูงขึ้น8 ดังนั้นเมื่อ
ความเสี่ยงที่ประเมินไว้ สูงขึ้น ผลแตกต่างที่พิจารณาไว้ ว่าสามารถยอมรับได้ โดยที่ไม่ต้องทํา
การสืบสวนต่อนั้นจะลดลง เพื่อให้ บรรลุระดับความเชื่อมั่นของหลักฐานที่ต้องการ9
การใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพือ่ ช่วยในการสรุปผลโดยรวม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 6)
ก17. ข้ อสรุปที่ได้ รับจากผลของวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ได้ ออกแบบและนําไปปฏิบัติตามที่
กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 6 มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะสนับสนุนข้ อสรุปที่ได้ จากการตรวจสอบในแต่ละ
องค์ประกอบหรือรายการในงบการเงิน และช่วยให้ ผ้ ูสอบบัญชีใช้ เป็ นข้ อสรุปอย่างสมเหตุสมผล
เพื่อแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

7

8
9

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระสําคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี”
ย่อหน้ าที่ ก13
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้ าที่ 7(ข)
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้ าที่ ก19
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ก18. ผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบดังกล่ าวอาจบ่งชี้ถึงความเสี่ยงของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่ไม่ได้ รับรู้มาก่อน ในสถานการณ์เช่นนี้ มาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 315 กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีปรับเปลี่ยนการประเมินความเสี่ยงของการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ และเปลี่ยนแปลงวิธกี ารตรวจสอบที่ได้ วางแผนไว้ ให้ เหมาะสม10
ก19. การวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ใช้ ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 6 อาจจะคล้ ายคลึงกับวิธกี ารวิเคราะห์
เปรียบเทียบที่ใช้ ในการประเมินความเสี่ยง
การสอบสวนผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 7)
ก20. การหาหลักฐานการสอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับคําตอบของผู้บริหารอาจได้ มาจากการประเมิน
คําตอบเหล่านั้นกับความเข้ าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับกิจการและสภาพแวดล้ อมของกิจการ
ที่ตรวจสอบ และหลักฐานการสอบบัญชีอ่นื ที่ได้ มาในระหว่างการตรวจสอบ
ก21. การตรวจสอบเพิ่มเติมอื่นอาจมีความจําเป็ น ตัวอย่างเช่น การที่ผ้ ูบริหารไม่สามารถให้ คาํ อธิบายได้
หรือคําอธิบายประกอบกับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับคําตอบของผู้บริหารที่ได้ รับ
นั้นไม่เพียงพอ

10

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ย่อหน้ าที่ 31
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