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คํานํา

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี
1.

มาตรฐานการสอบบั ญชี ฉบั บนี เกียวข้ องกับความรั บผิดชอบของผู้สอบบั ญชีเกียวกับเหตุการณ์
ภายหลังวันทีในงบการเงิน ในการตรวจสอบงบการเงิน แต่ไม่รวมถึงความรับผิดชอบของผู้สอบ
บั ญ ชี ต่ อ ข้ อ มู ล อื นทีได้ รับ ภายหลั ง วั น ทีในรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ซึ งได้ มี ก ารกล่ าวไว้ ใ น
มาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 720 (ปรั บ ปรุ ง)1 อย่ างไรก็ต าม ข้ อ มู ล อืนนั น อาจนํามาซึ ง
เหตุการณ์ภายหลังวันทีในงบการเงินซึงรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี
(อ้ างถึงย่อหน้ าที ก1)

เหตุการณ์ภายหลังวันทีใ นงบการเงิน

2.

งบการเงินอาจได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ทีเกิดขึนภายหลังวันทีในงบการเงิน ซึงแม่ บท
การรายงานทางการเงิ น ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ กล่ า วถึ ง เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วไว้ 2 โดยทั วไปแม่ บ ท
การรายงานทางการเงินได้ จาํ แนกเหตุการณ์ภายหลังวันทีในงบการเงินเป็ น 2 ประเภท ดังนี
(ก) เหตุการณ์ซึงมีหลักฐานยืนยันว่าเหตุการณ์นันมีอยู่ ณ วันทีในงบการเงินและ
(ข) เหตุการณ์ซึงมีหลักฐานยืนยันว่าเหตุการณ์นันเกิดขึนภายหลังวันทีในงบการเงิน
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 กล่าวว่า วันทีในรายงานของผู้สอบบัญชีทาํ ให้ ผ้ ูอ่านงบการเงิน
ทราบว่ าผู้ ส อบบั ญ ชี ได้ พิ จ ารณาผลกระทบของเหตุ ก ารณ์ แ ละรายการที ผู้ ส อบบั ญ ชี ท ราบ
ซึงเป็ นรายการทีเกิดขึนจนถึงวันทีนัน3

วันถือปฏิบตั ิ
3.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี ให้ ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบบัญชีทเริ
ี ม
ในหรือหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2555

วัตถุประสงค์
4.

1
2

3

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีคือ
(ก) เพื อให้ ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีทเหมาะสมอย่
ี
างเพี ยงพอ ว่างบการเงินได้ สะท้ อน
ให้ เห็นถึงเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึนระหว่างวันทีในงบการเงินและวันทีในรายงานของผู้สอบบัญชี
ซึงต้ องปรับปรุงหรือเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินอย่างเหมาะสม ตามทีกําหนดโดยแม่บท
การรายงานทางการเงินทีเกียวข้ องแล้ วหรือไม่ และ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกียวกับข้ อมูลอืน”
ตัวอย่างเช่น ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 10 (ปรับปรุง 2552) “เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน” กล่าวถึงวิธปี ฏิบัติ
ต่องบการเงินเกียวกับเหตุการณ์ทเี กิดขึ'นระหว่างวันทีในงบการเงิน (หรือทีในมาตรฐานการบัญชีเรียกว่า “วันสิ'นรอบระยะเวลา
รายงาน”) และวันทีได้ รับอนุมัติให้ อ อกงบการเงิน ไม่ว่าเหตุการณ์น'นั จะเป็ นไปในทางทีดีหรือไม่
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้ าที ก66
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(ข) เพื อตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อข้ อเท็จจริ งทีผู้สอบบัญชีพบภายหลังวันทีในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี ทีหากผู้สอบบัญชีได้ ทราบ ณ วันทีในรายงานของผู้สอบบัญชีอาจทําให้
ผู้สอบบัญชีต้องเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบทีเปลียนแปลงไป

คําจํ ากัดความ
5.

เพือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คําศัพท์ต่อไปนีมีความหมายดังนี
ก. วันทีในงบการเงิน หมายถึง วันทีสุดท้ ายของรอบระยะเวลาล่าสุดของงบการเงิน
ข. วันทีงบการเงินได้ รับการอนุ มัติ หมายถึง วันทีงบการเงินและส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
งบการเงินรวมทังหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้ จัดทําขึนและผู้มีอาํ นาจของกิจการ
ได้ รับรองว่ามีความรับผิดชอบต่องบการเงินนัน (อ้ างถึงย่อหน้ าที ก2)
ค. วั น ทีในรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี หมายถึ ง วั น ทีผู้ ส อบบั ญ ชี ล งวั น ทีในรายงานต่ อ งบ
การเงินตามทีกําหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (อ้ างถึงย่อหน้ าที ก3)
ง. วั น ที เผยแพร่ ง บการเงิ น หมายถึ ง วั น ที รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละงบการเงิ น ที
ตรวจสอบแล้ วพร้ อมสําหรับการเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก (อ้ างถึงย่อหน้ า ก4-ก5)
จ. เหตุการณ์ภายหลังวันทีในงบการเงิน หมายถึง เหตุการณ์ทีเกิดขึนในช่วงเวลาระหว่าง
วันทีในงบการเงินและวันทีในรายงานของผู้สอบบัญชี และข้ อเท็จจริงทีผู้สอบบัญชีพบ
ภายหลังวันทีในรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อกําหนด

เหตุการณ์ทีเ กิดขึ นระหว่างวันทีใ นงบการเงินและวันทีใ นรายงานของผูส้ อบบัญชี
6.

7.

ผู้สอบบัญชีต้องใช้ วิธีการตรวจสอบเพือให้ ได้ หลักฐานการสอบบัญชีทเหมาะสมอย่
ี
างเพียงพอ
ทีแสดงว่าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ทีเกิดขึนระหว่ างวันทีในงบการเงินและวันทีในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึงต้ องปรั บปรุงรายการหรื อเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินได้ ถูกระบุ อย่างไรก็ตาม
ผู้สอบบัญชีไม่จาํ เป็ นต้ องใช้ วิธีการตรวจสอบเพิ มเติมสําหรับเหตุการณ์ทีได้ ตรวจสอบและให้
ข้ อสรุปทีน่าพอใจแล้ ว (อ้ างถึงย่อหน้ า ก6)

ผู้สอบบัญชีต้องใช้ วิธีการตามทีกําหนดในย่อหน้ าที 6 โดยครอบคลุมช่วงเวลาระหว่างวันทีใน
งบการเงินจนถึงวันทีในรายงานของผู้สอบบัญชีหรื อใกล้ วันทีในรายงานของผู้สอบบัญชีทีสุด
เท่าทีจะเป็ นไปได้ โดยผู้สอบบัญชีต้องใช้ การประเมินความเสียงของผู้สอบบัญชีในการกําหนด
ลักษณะและขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบดังกล่าว ซึงรวมถึง (อ้ างถึงย่อหน้ าที ก7-ก8)
(ก) การทําความเข้ าใจเกียวกับวิธีการปฏิบัติงานทีฝ่ ายบริหารได้ กาํ หนดไว้ เพือให้ แน่ใจว่ามี
การระบุถึงเหตุการณ์ภายหลังวันทีในงบการเงิน
(ข) การสอบถามผู้ บริ หารและผู้ มี หน้ าทีในการกํากับดู แล (หากเหมาะสม) ว่ ามี เหตุ การณ์
ภายหลังวันทีในงบการเงินทีมีผลกระทบต่องบการเงินเกิดขึนหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที ก9)
2
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8.

(ค) การอ่านรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมฝ่ ายบริหาร และรายงานการประชุม
ผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแล (ถ้ ามี) ทีจัดให้ มีข ึนภายหลังวันทีในงบการเงิน และสอบถาม
เกียวกับ เรืองทีมีการปรึกษาหารือในทีประชุมดังกล่าวซึงยังมิได้ จัดทํารายงานการประชุม
ไว้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที ก10)
(ง) การอ่านงบการเงินระหว่างกาลครังล่าสุดซึงเป็ นงวดภายหลังวันทีในงบการเงิน (ถ้ ามี)
ถ้ าผลของการตรวจสอบตามทีกล่าวในย่อหน้ าที 6 และทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีระบุได้ ถึงเหตุการณ์
ภายหลังวันทีในงบการเงินซึงต้ องปรับปรุงรายการหรือเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน ผู้สอบบัญชี
ต้ องพิ จารณาว่ างบการเงินได้ สะท้ อนถึงเหตุการณ์ ดังกล่ าวไว้ อย่ างเหมาะสม ตามทีกําหนด
โดยแม่บทการรายงานทางการเงินทีเกียวข้ องแล้ วหรือไม่

หนังสือรับรอง
9.

ผู้สอบบัญชีต้องขอให้ ผ้ ูบริหารและผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแล (หากเหมาะสม) จัดทําหนังสือ
รั บรองตามทีกําหนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบั ญชี รหัส 5804 ว่าเหตุการณ์ภายหลังวันทีใน
งบการเงินทุกรายการซึงต้ องปรับปรุงรายการหรื อเปิ ดเผยข้ อมู ลในงบการเงินตามทีกําหนด
โดยแม่บทการรายงานทางการเงินทีเกียวข้ อง ได้ มีการปรับปรุงรายการหรือเปิ ดเผยข้ อมูลแล้ ว

ข้อ เท็จ จริง ที ผู ส้ อบบัญ ชี พ บหลัง จากวัน ที ในรายงานของผู ส้ อบบัญ ชีแ ต่ก่อ นวัน ที เ ผยแพร่
งบการเงิน

10. ผู้สอบบัญชีไม่มีหน้ าทีในการปฏิบัติงานตรวจสอบใด ๆ ต่องบการเงิน ภายหลังวันทีในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม หากภายหลังวันทีในรายงานของผู้สอบบัญชีแต่ก่อนวันทีเผยแพร่
งบการเงิน ผู้ สอบบัญ ชีได้ ทราบถึงข้ อเท็จจริ งซึ งหากพบ ณ วันทีในรายงานของผู้ สอบบัญ ชี
อาจทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบทีเปลียนแปลงไป ผู้สอบบัญชี
ต้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที ก11-ก12)
ก. ปรึกษาหารือเรืองดังกล่าวกับผู้บริหาร และผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแล (หากเหมาะสม)
ข. พิ จารณาว่าต้ องมีการแก้ ไขงบการเงินหรือไม่ และหากต้ องแก้ ไข
ค. สอบถามผู้บริหารว่าจะดําเนินการในเรืองดังกล่าวกับงบการเงินอย่างไร

11. ถ้ าผู้บริหารทําการแก้ ไขงบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้อง
(ก) ใช้ วิธกี ารตรวจสอบทีจําเป็ นสําหรับสถานการณ์ของการแก้ ไขนัน
(ข) หากไม่ใช่สถานการณ์ตามย่อหน้ าที 12
(1) ขยายวิธีการตรวจสอบตามย่อหน้ าที 6 และ 7 ไปจนถึงวันทีในรายงานของผู้สอบ
บัญชีฉบับใหม่ และ
(2) ออกรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่สาํ หรับงบการเงินทีมีการแก้ ไข โดยรายงานของ
ผู้สอบบัญชีฉบับใหม่ ต้ องไม่ลงวันทีก่อนวันทีงบการเงินทีมีการแก้ ไขได้ รับอนุมัติ
4
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12. กรณีทกฎหมาย
ี
กฎระเบียบ หรื อแม่บทการรายงานทางการเงิน ไม่มีข้อห้ ามสําหรับผู้บริหาร
ในการจํากัดการแก้ ไขงบการเงินทีได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภายหลังวันทีในงบการเงิน
หรื อเหตุการณ์ซึงทําให้ เกิดการแก้ ไขนัน และไม่มีข้อห้ ามสําหรับผู้ทรัี บผิดชอบในการอนุ มัติ
งบการเงิน ในการจํากัดการอนุ มัติการแก้ ไขนัน ผู้สอบบัญชีสามารถจํากัดการใช้ วิธีการตรวจสอบ
สําหรับเหตุการณ์ภายหลังวันทีในงบการเงินทีกําหนดไว้ ตามย่อหน้ าที 11 (ข) (1) ได้ เช่นกัน
ในกรณีน ี ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึงต่อไปนี
(ก) แก้ ไขรายงานของผู้สอบบัญชีโดยใส่วันทีเพิมเติมเฉพาะรายการทีแก้ ไข ซึงเป็ นการแสดง
ว่ าวี ธีการตรวจสอบของผู้ สอบบั ญชี ต่อเหตุการณ์ ภายหลั งวั นทีในงบการเงินนั นจํากัด
เพี ยงการแก้ ไขงบการเงินตามทีอธิบายไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีเกียวข้ อง
เท่านัน หรือ (อ้ างถึงย่อหน้ าที ก13)
(ข) ออกรายงานของผู้ สอบบั ญชีฉบับใหม่หรื อฉบับแก้ ไข โดยเพิ มคําอธิบายในวรรคเน้ น
หรื อ ในวรรคอธิบ ายอืน 5 ซึ งกล่ าวถึ งวิ ธีข องผู้ ส อบบั ญ ชี ในการตรวจสอบเหตุ ก ารณ์
ภายหลังวันทีในงบการเงิน ว่ าจํา กัด เพี ย งการตรวจสอบการแก้ ไ ขงบการเงิน ตามที
อธิบายไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีเกียวข้ องเท่านัน
13. ในบางประเทศ ผู้บริหารอาจไม่ถูกกําหนดโดยกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อแม่บทการรายงาน
ทางการเงิน ให้ ต้องเผยแพร่ งบการเงินทีแก้ ไข ดังนันผู้สอบบัญชีไม่จาํ เป็ นต้ องออกรายงาน
ของผู้ สอบบัญชีฉบับแก้ ไขหรื อฉบับใหม่ อย่างไรก็ตาม หากผู้บริ หารไม่แก้ ไขงบการเงินใน
สถานการณ์ทีผู้สอบบัญชีเห็นว่ าต้ องแก้ ไข (อ้ างถึงย่อหน้ าที ก14-ก15)
(ก) ถ้ าผู้สอบบัญชียังไม่ได้ ส่งมอบรายงานให้ กิจการ ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นในแบบ
ทีเปลี ยนแปลงไปตามทีกําหนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 705 (ปรั บปรุง)6
ในการเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี หรือ
(ข) ถ้ าผู้สอบบัญชีได้ ส่งมอบรายงานให้ กจิ การแล้ ว ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อไปยังฝ่ ายบริหาร
และผู้ มี ห น้ าทีในการกํากับ ดู แ ลทีไม่ เกียวข้ อ งกั บ การบริ ห ารกิ จ การ ไม่ ใ ห้ เผยแพร่
งบการเงิ น ให้ กั บ บุ ค คลภายนอกก่ อ นทําการแก้ ไ ขในส่ วนทีจําเป็ น หากกิ จ การนํา
งบการเงิน ทียังไม่ ได้ แ ก้ ไขนั น ออกเผยแพร่ ผู้ สอบบั ญ ชี จําเป็ นต้ อ งดําเนิ น การอย่ าง
เหมาะสมเพื อป้ องกันไม่ ให้ บุ คคลภายนอกนั นใช้ รายงานของผู้ สอบบั ญชี (อ้ างถึ งย่ อ
หน้ าที ก16–ก17)

14. หลังจากงบการเงินได้ ออกเผยแพร่ แล้ ว ผู้สอบบัญชีไม่มีภาระหน้ าทีทีจะใช้ วิธีการตรวจสอบใด ๆ
เกียวกับงบการเงินดังกล่ าว อย่างไรก็ตาม หากภายหลั งจากงบการเงินได้ ออกเผยแพร่ แล้ ว
ข้อเท็จจริงทีผ สู ้ อบบัญชีพบหลังจากการนํางบการเงินออกเผยแพร่

5
6

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) “วรรคเน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรืองอืนในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต”
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นแบบทีเปลียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”
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ผู้สอบบัญชีทราบถึงข้ อเท็จจริงทีมีอยู่ ณ วันทีในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึงหากได้ ทราบ ณ
วันนันแล้ ว อาจทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องเสนอรายงานในแบบทีเปลียนแปลงไป ผู้สอบบัญชีต้อง
ก. ปรึกษาหารือเรืองดังกล่าวกับผู้บริหาร และผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแล (หากเหมาะสม)
ข. พิจารณาว่าต้ องมีการแก้ ไขงบการเงินหรือไม่ และหากต้ องแก้ ไข
ค. สอบถามผู้ บริ ห ารว่ าจะดําเนิ น การในเรื องดังกล่ าวกับงบการเงิน อย่ างไร (อ้ างถึงย่ อ
หน้ าที ก18)

15. ถ้ าผู้บริหารแก้ ไขงบการเงินใหม่ ผู้สอบบัญชีต้อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที ก19)
ก. ใช้ วิธกี ารตรวจสอบทีจําเป็ นสําหรับสถานการณ์การแก้ ไขงบการเงินนัน
ข. สอบทานขันตอนการดําเนินการของผู้บริหาร เพือให้ แน่ใจว่าบุคคลทีเคยได้ รับงบการเงิน
ทีออกไปแล้ วพร้ อ มรายงานของผู้ ส อบบัญ ชี ได้ รับ การแจ้ ง ให้ ท ราบถึงสถานการณ์
ดังกล่าว
ค. หากไม่ใช่สถานการณ์ตามย่อหน้ าที 12
(1) ขยายวิธกี ารตรวจสอบตามย่อหน้ าที 6 และ 7 ไปจนถึงวันทีในรายงานของผู้สอบ
บัญชีฉบับใหม่ และไม่ลงวันทีในรายงานฉบับใหม่ก่อนวันทีมีการอนุมัติงบการเงิน
ทีมีการแก้ ไข และ
(2) ออกรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่สาํ หรับงบการเงินทีมีการแก้ ไข
ง. หากเป็ นสถานการณ์ตามย่อหน้ าที 12 ผู้สอบบัญชีต้องแก้ ไขรายงานของผู้สอบบัญชีหรือ
ออกรายงานฉบับใหม่ตามทีกําหนดในย่อหน้ าที 12
16. ผู้สอบบัญชีต้องเพิ มวรรคเน้ นหรื อวรรคอธิบายอืนในรายงานของผู้สอบบัญชีทออกใหม่
ี
หรื อที
แก้ ไข โดยอ้ างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึงได้ อธิบายอย่างละเอียดถึงเหตุผลของการ
แก้ ไขงบการเงินทีได้ ออกไปแล้ วและรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับก่อนหน้ า

17.
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หากผู้บริหารไม่ได้ ดาํ เนินการตามขันตอนทีจําเป็ นเพือให้ แน่ใจว่าบุคคลทีเคยได้ รับงบการเงินที
ออกไปแล้ ว ได้ รับการแจ้ งให้ ทราบถึ งสถานการณ์ ดั งกล่ าว และไม่ ท าํ การแก้ ไขงบการเงินใน
สถานการณ์ทผูี ้ สอบบัญชีเห็นว่าจําเป็ นต้ องแก้ ไข ผู้สอบบัญชีต้องแจ้ งให้ ผ้ ูบริหารและผู้มีหน้ าที
ในการกํากับดูแลทีไม่เกียวข้ องกับการบริหารกิจการ7 ทราบว่ าผู้สอบบัญชีจะดําเนินการเพื อ
ป้ องกันไม่ ให้ ผ้ ู อืนใช้ รายงานของผู้ สอบบัญ ชีในอนาคต หากได้ แ จ้ ง แล้ วผู้ บ ริห ารหรือ ผู้ มี
หน้ าทีในการกํากับดูแลไม่ได้ ดาํ เนิน การตามขันตอนทีจําเป็ น ผู้ สอบบัญ ชีต้องดําเนิน การ
ตามความเหมาะสมเพื อป้ องกัน ไม่ ให้ บุคคลเหล่ านั นใช้ รายงานของผู้สอบบัญชี (อ้ างถึงย่ อ
หน้ าที ก20)

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสือสารกับผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแล” ย่อหน้ าที 13
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอืน

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี (อ้ างถึงย่อหน้ าที 1)

ก1. เมืองบการเงินทีตรวจสอบถูกนําไปรวมกับเอกสารอืน ๆ หลังจากทีงบการเงินได้ ออกเผยแพร่
แล้ ว (นอกเหนื อ จากรายงานประจําปี ซึ งได้ รวมอยู่ ในขอบเขตของมาตรฐานการสอบบั ญ ชี
รหัส 720 (ปรับปรุง)) ผู้สอบบัญชีอาจต้ องมีความรั บผิดชอบเพิ มขึนต่อเหตุการณ์ภายหลัง
วันทีในงบการเงินทีควรต้ องพิจารณา เช่ น ข้ อกําหนดของกฎหมายหรื อกฎระเบียบทีเกียวข้ อง
กับการนําหลั กทรั พย์ออกขายต่ อสาธารณชนในประเทศทีนําหลั กทรั พย์เหล่ านั นไปเสนอขาย
ตัวอย่ างเช่ น ผู้ สอบบั ญชี อ าจต้ อ งใช้ วิธ ีก ารตรวจสอบเพิ มเติม จนถึง วัน ทีของเอกสารการ
เสนอขายฉบับ สุด ท้ าย วิธีการตรวจสอบดังกล่ าวรวมถึงวิธีการตามย่อหน้ าที 6 และ 7 ซึงจะ
ตรวจสอบจนถึงวันทีหรือใกล้ วันทีของเอกสารการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับสุดท้ าย และการ
อ่ านเอกสารการเสนอขายหลั ก ทรั พ ย์ เพื อประเมิ น ว่ าข้ อ มู ล อื นในเอกสารการเสนอขาย
หลักทรัพย์นันสอดคล้ องกับข้ อมูลทางการเงินทีผู้สอบบัญชีเข้ าไปเกียวข้ องหรือไม่8
คําจํ ากัดความ

วันทีง บการเงินได้รบั การอนุมตั ิ (อ้ างถึงย่อหน้ าที 5 (ข))

ก2. ในบางประเทศ กฎหมายหรือกฎระเบียบจะกําหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (เช่ น ฝ่ ายบริหาร
หรือผู้ มีหน้ าทีในการกํากับดูแล) ทีมีหน้ าทีรั บผิดชอบในการจัดทํางบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และกําหนดขันตอนการอนุ มัติทจํี าเป็ นด้ วย ในประเทศอืน ๆ ซึงขันตอน
การอนุ มัติอาจไม่ได้ กาํ หนดไว้ ในกฎหมายหรื อกฎระเบียบ กิจการจะใช้ วิธีการของตนเองใน
การจัดทํางบการเงินตามความเห็นของฝ่ ายบริหารและโครงสร้ างการจัดการ ในบางประเทศ
ผู้ถือหุ้นจะต้ องอนุ มัติงบการเงินในขันสุดท้ ายก่อนทีงบการเงินจะออกเผยแพร่ ซึงในประเทศ
เหล่ านี การอนุ มั ติขัน สุด ท้ ายโดยผู้ ถือหุ้ นไม่ ใช่ สิงจําเป็ นทีผู้ สอบบั ญ ชีจะต้ องนํามาใช้ สรุ ปว่ า
ได้ รับหลักฐานการสอบบั ญ ชีทีเหมาะสมอย่ างเพี ยงพอในการแสดงความเห็นต่ องบการเงิน
วันทีงบการเงินได้ รับการอนุ มัติตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบั ญชี ฉบั บนี เป็ นวั น
ก่อนหน้ านัน ซึงคือวันทีผู้มีอาํ นาจสรุปว่างบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินได้ จัดทํา
ขึนและผู้มีอาํ นาจได้ รับรองว่าตนมีความรับผิดชอบต่องบการเงินนันแล้ ว

วันทีใ นรายงานของผูส้ อบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที 5 (ค))

ก3. รายงานของผู้สอบบัญชี ไม่สามารถลงวันทีก่อนวันทีผู้สอบบัญชีได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีที
เหมาะสมอย่างเพี ยงพอเพื อใช้ ในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน รวมถึงหลักฐานซึงกิจการ
ใช้ ในการจัดทํางบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเป็ นวันทีผู้มีอาํ นาจให้ การรับรอง
8

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี” ย่อหน้ าที 2
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ว่าตนมีความรับผิดชอบต่องบการเงินเหล่านัน9 ดังนัน วันทีในรายงานของผู้สอบบัญชีจะต้ องไม่
เป็ นวันทีก่อนวันทีงบการเงินได้ รับการอนุ มัติตามทีกําหนดไว้ ในย่อหน้ าที 5 (ข) วันทีในรายงาน
ของผู้ สอบบัญชีตามทีกล่ าวในย่อหน้ าที 5 (ค) และวันทีกิจการได้ รับรายงานของผู้สอบบัญชี
อาจแตกต่างกันได้ จากการจัดการในช่วงเวลานัน

วันทีเ ผยแพร่งบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที 5 (ง))

ก4. วันทีเผยแพร่ งบการเงิน โดยทัวไปขึนอยู่กับกฎระเบียบทีเกียวข้ องของกิจการ ในบางสถานการณ์
วันทีเผยแพร่งบการเงินอาจเป็ นวันทีงบการเงินนําส่งต่อหน่วยงานราชการ เนืองจากงบการเงิน
ไม่สามารถเผยแพร่ ได้ โดยไม่มีรายงานของผู้สอบบัญชี วันทีเผยแพร่ งบการเงินจึงต้ องไม่เพียงแต่
เป็ นวันเดียวกับหรือหลังจากวันทีในรายงานของผู้สอบบัญชีเท่านัน แต่ต้องเป็ นวันทีเดียวกับ
หรือหลังจากวันทีกิจการได้ รับรายงานของผู้สอบบัญชีด้วย
ข้ อควรพิจารณาสําหรับหน่วยงานภาครัฐ

ก5. สําหรับหน่วยงานภาครัฐ วันทีเผยแพร่งบการเงินอาจเป็ นวันทีงบการเงินทีได้ รับการตรวจสอบ
และรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ถูกนําเสนอต่อหน่วยงานราชการหรือต่อสาธารณะ

เหตุ ก ารณ์ที เกิ ด ขึ นระหว่ างวัน ที ในงบการเงิ น และวัน ที ในรายงานของผู ส้ อบบัญ ชี (อ้ างถึ ง
ย่อหน้ าที 6-9)

ก6. วิธีการตรวจสอบทีกําหนดในย่อหน้ าที 6 ซึงขึนอยู่กับการประเมินความเสียงของผู้สอบบัญชี
เป็ นวิธีการทีจําเป็ นเพือให้ ได้ มาซึงหลักฐานการสอบบัญชีทเหมาะสมอย่
ี
างเพียงพอ ซึงอาจรวมถึง
การสอบทานหรือทดสอบบันทึกและรายการบัญชีทเกิ
ี ดขึนระหว่างวันทีในงบการเงินและวันที
ในรายงานของผู้สอบบัญชี วิธีการตรวจสอบตามทีกําหนดในย่อหน้ าที 6 และ 7 เป็ นวิธีการ
ตรวจสอบเพิ มเติมจากวิธีการตรวจสอบเพื อวัตถุประสงค์อืน ๆ ซึงอาจทําให้ ได้ รับหลักฐาน
การสอบบัญชีเกียวกับเหตุการณ์ภายหลังวันทีในงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น เพือให้ ได้ หลักฐาน
การสอบบัญชีเกียวกับยอดคงเหลือ ณ วันทีในงบการเงิน เช่น วิธกี ารตรวจตัดยอดและวิธกี าร
ตรวจการรับชําระหนีหลังวันสินงวดของลูกหนีการค้ า)
ก7. ย่อหน้ าที 7 กล่าวถึงวิธีการตรวจสอบทีผู้สอบบัญชีควรปฏิบัติเพือให้ เป็ นไปตามทีกําหนดในย่อ
หน้ าที 6 อย่ างไรก็ตาม วิ ธีการตรวจสอบเหตุ การณ์ ภายหลั งวั นทีในงบการเงิ นทีผู้ สอบบั ญ ชี
ปฏิบั ติอาจขึนอยู่ กับข้ อมู ลทีมี ให้ และโดยเฉพาะรายการทางบั ญชี ทีได้ บันทึกไว้ ตังแต่ วันทีใน
งบการเงิน ถ้ ารายการทางบัญชีเหล่านันไม่เป็ นปั จจุ บันทําให้ ไม่มีการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
(ไม่ ว่าจะจั ดทําขึ นเพื อใช้ เป็ นการภายในหรื อเผยแพร่ แก่บุ คคลภายนอก) หรื อไม่ ได้ จั ดทํา
รายงานการประชุมของฝ่ ายบริหารหรือผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแล วิธีการตรวจสอบทีเหมาะสม

9

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 ย่อหน้ าที 41 และในบางกรณีกฎหมายและกฎระเบียบได้ กาํ หนดจุดของเวลาในกระบวนการ
จัดทํารายงานทางการเงินซึงคาดหมายว่าการตรวจสอบบัญชีจะเสร็จสิ'นไว้ ด้วย
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อาจเป็ นการตรวจสอบสมุ ดบั ญ ชี และบั นทึกต่ าง ๆ ทีมี รวมทังใบแจ้ งยอดเงินฝากธนาคาร
ย่อหน้ าที ก8 ได้ ให้ ตัวอย่างกรณีเพิมเติมทีผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาเกียวกับเรืองดังกล่าว

ก8. นอกจากวิธีการตรวจสอบทีกําหนดไว้ ทย่ี อหน้ าที 7 ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาตามความจําเป็ น
และเหมาะสมสําหรับวิธกี ารต่อไปนี
•
อ่ านงบประมาณล่ าสุ ด ของกิ จ การ ประมาณการกระแสเงิ น สด และรายงานอื น ๆ
สําหรับฝ่ ายบริหาร ในช่วงหลังวันทีในงบการเงิน
•
สอบถาม หรือขยายขอบเขตการสอบถามซึงได้ กระทําโดยทางวาจาหรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เกียวกับคดีความหรือการฟ้ องร้ องซึงทีปรึกษากฎหมายของกิจการให้ ความสนใจ หรือ
•
พิจารณาว่าคํารับรองของผู้บริหาร ซึงครอบคลุมถึงเหตุการณ์ภายหลังวันทีในงบการเงิน
ทีเฉพาะเจาะจงอาจเป็ นสิงจําเป็ นเพือใช้ สนับสนุนหลักฐานการสอบบัญชีอนื จึงจะถือว่า
ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีทเหมาะสมอย่
ี
างเพียงพอหรือไม่

การสอบถาม (อ้ างถึงย่อหน้ าที 7 (ข))

ก9. ในการสอบถามผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีกํากับดูแล (หากเหมาะสม) ว่ามีเหตุการณ์ภายหลังวันที
ในงบการเงินทีอาจมีผลกระทบต่องบการเงินหรือไม่ ผู้สอบบัญชีอาจสอบถามถึงสถานะปั จจุ บัน
ของรายการทีบั นทึ กไว้ ในงบการเงิ นตามข้ อมู ลเบื องต้ นหรื อข้ อมู ลทียั งไม่ มี ข้ อสรุ ป และอาจ
สอบถามเกียวกับเรืองต่อไปนี
•
มีภาระผูกพัน การกู้ยืม หรือการคํา ประกันทีเกิดขึนใหม่ หรือไม่
•
มีการขายหรือซือสินทรัพย์ หรือมีแผนทีจะขายหรือซือสินทรัพย์ หรือไม่
•
มีการเพิมทุน หรือออกตราสารหนี เช่น การออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้ หรือมีข้อตกลง
หรือแผนในการควบรวมกิจการ หรือการเลิกกิจการ หรือไม่
•
มีสนิ ทรัพย์ทถูี กเวนคืนโดยทางการหรือถูกทําลาย เช่น ไฟไหม้ หรือนํา ท่วม หรือไม่
•
มีความคืบหน้ าของหนีสินทีอาจเกิดขึนหรือไม่
•
มีรายการปรับปรุงทางบัญชีทผิี ดปกติหรือต้ องให้ ความสนใจเป็ นพิเศษหรือไม่
•
มีเหตุการณ์ ทีเกิด หรื ออาจจะเกิด ซึ งอาจนําไปสู่ข้อสงสัยในเรื องความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีทใช้
ี ในงบการเงินหรือไม่ ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ททํี าให้ เกิดข้ อสงสัย
เกียวกับความเหมาะสมของข้ อสมมติในการดําเนินงานต่อเนืองของกิจการ
•
มีเหตุการณ์ทีเกิดขึน ซึงเกียวข้ องกับการประมาณการหรือสํารองต่าง ๆ ทีบันทึกไว้ ใน
งบการเงินหรือไม่
•
มีเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึน ซึงเกียวข้ องกับมูลค่าทีจะได้ รับคืนของสินทรัพย์หรือไม่
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การอ่ านรายงานการประชุม (อ้ างถึงย่อหน้ าที 7 (ค))

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้ อควรพิจารณาสําหรับหน่วยงานภาครัฐ

ก10. สําหรับหน่วยงานภาครัฐ ผู้สอบบัญชีอาจอ่านบันทึกของทางราชการเกียวกับการดําเนินการที
สําคัญของหน่ วยงานภาครั ฐ และสอบถามเกียวกับเรืองการดําเนินการดังกล่ าวทียังไม่ มีการ
บันทึกไว้ อย่างเป็ นทางการ
ข้อ เท็ จ จริ งที ผู ส้ อบบัญ ชี พ บหลังจากวัน ที ในรายงานของผู ส้ อบบัญ ชี แต่ ก่ อ นวัน ที เผยแพร่
งบการเงิน
นัยของข้อมูลอื นทีไ ด้รบั ภายหลังวันทีใ นรายงานของผูส้ อบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที 10)

ก11. แม้ ว่าผู้สอบบัญชีไม่มีภาระหน้ าทีในการปฏิบัติวิธีตรวจสอบทีเกียวข้ องกับงบการเงินภายหลัง
วันทีในรายงานของผู้ สอบบั ญชี แต่ ก่อนวันทีงบการเงินได้ ออกเผยแพร่ มาตรฐานการสอบ
บัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) มีข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติเกียวกับข้ อมูลอืนทีได้ รับภายหลัง
วันทีในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึงรวมถึงข้ อมูลอืนทีได้ รับภายหลังวันทีในรายงานของผู้สอบ
บัญชี แต่ก่อนวันทีงบการเงินได้ ออกเผยแพร่
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารต่อผูส้ อบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที 10)

ก12. ตามทีอธิบ ายไว้ ใ นมาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 210 เงื อนไขในข้ อ ตกลงในการรั บ งาน
สอบบัญชี รวมถึงข้ อตกลงทีผู้บริหารจะแจ้ งให้ ผ้ ูสอบบัญชีทราบถึงข้ อเท็จจริงทีอาจกระทบต่อ
งบการเงินซึ งผู้ บริ หารทราบในระหว่ างวั นทีในรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี และวั นทีเผยแพร่ งบ
การเงิน10
การลงวันทีสองวัน (อ้ างถึงย่อหน้ าที 12 (ก))

ก13. จากสถานการณ์ทีกล่ าวไว้ ทีย่อหน้ าที 12 (ก) เมือผู้สอบบัญชีแก้ ไขรายงานของผู้สอบบัญชี
โดยเพิมวันทีซึงจํากัดเฉพาะการแก้ ไขงบการเงิน วันทีในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน
ก่อ นการแก้ ไขยังคงไม่ เปลี ยนแปลง เนื องจากวั น ทีดังกล่ าวทําให้ ผ้ ู อ่านงบการเงิน ทราบว่ า
งานตรวจสอบงบการเงินได้ เสร็จสินแล้ ว ณ วันนัน อย่างไรก็ตาม วันทีแสดงเพิ มเติมอีกวันหนึง
ในรายงานของผู้สอบบัญชี จะทําให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินทราบว่าวิธกี ารตรวจสอบของผู้สอบบัญชีทมีี
ต่อมาจนถึงวันทีดังกล่ าว จํากัดอยู่เพี ยงการแก้ ไขงบการเงินในภายหลังเท่านั น ตัวอย่างการ
แสดงวันทีเพิมเติม มีดังนี
(วันทีในรายงานของผู้สอบบัญชี) ยกเว้ นทีกล่ าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ
Y ซึงลงวันที (เป็ นวันทีเสร็จสินการตรวจสอบสําหรับการแก้ ไขงบการเงินตามทีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ Y)
10

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้ าที ก24
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ผูบ้ ริ หารไม่แก้ไขงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที 13)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ก14. ในบางประเทศ ผู้บริ หารอาจไม่ถูกกําหนดโดยกฎหมาย กฎระเบียบ หรือแม่บทการรายงาน
ทางการเงิน ให้ ต้องเผยแพร่ งบการเงินทีแก้ ไข กรณีดังกล่าวมักเกิดขึนเมืองบการเงินงวดถัดมา
กําลังจะเผยแพร่ โดยมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเหมาะสมในงบการเงินงวดถัดมานันแทน
ข้ อควรพิจารณาสําหรับหน่วยงานภาครัฐ

ก15. สําหรับหน่วยงานภาครัฐ สิงทีควรปฏิบัติตามทีกําหนดไว้ ในย่อหน้ าที 13 กรณีทฝ่ี ายบริหารไม่
แก้ ไขงบการเงิน อาจรวมถึงการรายงานให้ หน่ วยงานราชการนันทราบ หรื อรายงานต่ อหน่ วยงาน
อืนตามโครงสร้ างการรายงาน เกียวกับผลกระทบของเหตุการณ์ภายหลังวันทีในงบการเงิน
ต่องบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี
การดํ า เนิ น การของผู ส้ อบบั ญ ชี เพื  อ ป้ องกัน การนํ า รายงานของผู ส้ อบบั ญ ชี ไ ปอ้ า งอิ ง (อ้ า งถึ ง
ย่อหน้ าที 13 (ข))

ก16. ผู้สอบบัญชีอาจจําเป็ นต้ องตอบสนองต่อภาระผูกพั นทางกฎหมายเพิ มเติม ถึงแม้ ว่าผู้สอบบัญชี
จะได้ แจ้ งไปยังผู้บริหารไม่ให้ เผยแพร่ งบการเงิน และผู้บริหารเห็นด้ วยกับคําขอดังกล่ าวของ
ผู้สอบบัญชี

ก17. เมือผู้บริหารเผยแพร่งบการเงินทังทีผู้สอบบัญชีได้ แจ้ งให้ ผ้ ูบริหารทราบเป็ นลายลักษณ์อักษร
ไม่ ให้ เผยแพร่ แล้ วนั น การดําเนิ นการของผู้ สอบบั ญ ชีเพื อป้ องกันไม่ ให้ ผ้ ู อืนใช้ รายงานของ
ผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ขึนอยู่กับสิทธิและภาระผูกพั นทางกฎหมายของผู้สอบบัญชี ดังนัน
ผู้สอบบัญชีจึงควรพิจารณาขอคําปรึกษาด้ านกฎหมายตามความเหมาะสม

ข้อเท็จจริงทีผ สู ้ อบบัญชีพบหลังจากการนํางบการเงินออกเผยแพร่

นัยของข้อมูลอื นทีไ ด้รบั ภายหลังวันทีง บการเงินได้ ออกเผยแพร่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที 14)

ก18. ภาระหน้ าทีของผู้สอบบัญชีเกียวกับข้ อมูลอืนทีได้ รับภายหลังวันทีในรายงานของผู้สอบบัญชี
ได้ ระบุไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) แม้ ว่าผู้สอบบัญชีไม่มีภาระหน้ าที
ในการปฏิบัติวิธีการตรวจสอบใดๆทีเกียวข้ องกับงบการเงินภายหลังวันทีงบการเงินได้ ออก
เผยแพร่ มาตรฐานการสอบบั ญ ชี รหั ส 720 (ปรั บ ปรุ ง) มี ข้อ กําหนดและแนวทางปฏิบั ติ
เกียวกับข้ อมูลอืนทีได้ รับภายหลังวันทีในรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ แล้ ว
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ผูบ้ ริ หารไม่แก้ไขงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที 15)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้ อควรพิจารณาสําหรับหน่วยงานภาครัฐ

ก19. ในบางประเทศ กฎหมายอาจไม่ อ นุ ญ าตให้ ห น่ วยงานภาครั ฐ เผยแพร่ ง บการเงิ น ทีแก้ ไ ข
ในสถานการณ์ ดังกล่ าว สิงทีผู้ สอบบั ญ ชีควรกระทําอาจเป็ นการรายงานไปยังหน่ วยงานทาง
กฎหมายทีเหมาะสม

การดํ า เนิ น การของผู ส้ อบบั ญ ชี เพื  อ ป้ องกัน การนํ า รายงานของผู ส้ อบบั ญ ชี ไ ปอ้า งอิ ง (อ้ า งถึ ง
ย่อหน้ าที 17)

ก20. เมื อผู้ ส อบบั ญ ชี เชื อว่ าผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ มีห น้ า ที กํา กับ ดู แ ล ไม่ ป ฏิบั ติต ามขั น ตอนที จํา เป็ น
ในการป้ องกัน ไม่ ให้ ผ้ ู อืนใช้ รายงานของผู้ สอบบั ญชี ต่ องบการเงินทีออกเผยแพร่ ก่ อนหน้ านี
ทังทีผู้สอบบัญชีได้ แจ้ งไปก่อนหน้ านีแล้ วว่าจะดําเนินการเพือป้ องกันไม่ให้ ผ้ ูอืนนํารายงานไปใช้
การดําเนินการของผู้สอบบัญชีเพื อป้ องกันไม่ให้ ผ้ ูอืนใช้ รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน
ขึนอยู่กบั สิทธิและภาระผูกพันทางกฎหมายของผู้สอบบัญชี ดังนัน ผู้สอบบัญชีจึงควรพิจารณา
ขอคําปรึกษาด้ านกฎหมายตามความเหมาะสม
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