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มาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  
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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 560 - เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ที่เผยแพร่

เป็นภาษาองักฤษในเดือนเมษายน 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 

 

ข้อความภาษาองักฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 560 - เหตุการณ์ภายหลัง

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

 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 - เหตุการณภ์ายหลังวันที่ในงบการเงิน © 

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 560 

 

เหตุการณภ์ายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 

 

 สารบญั  

 
 

ย่อหนา้ที่  

คํานาํ   

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบับน้ี 1 

เหตุการณภ์ายหลังวันที่ในงบการเงิน 2 

วันถอืปฏบิตั ิ 3 

วตัถุประสงค ์ 4 

คําจํากดัความ 5 

ขอ้กาํหนด  

เหตุการณท์ี่เกดิขึ้นระหว่างวันที่ในงบการเงินและวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 6-9 

ข้อเทจ็จริงที่ผู้สอบบัญชีพบหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบญัชีแต่ก่อนวันที่

เผยแพร่งบการเงิน 10-13 

ข้อเทจ็จริงที่ผู้สอบบัญชีพบหลังจากการนาํงบการเงินออกเผยแพร่ 14-17 

การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบับน้ี ก1 

คาํจาํกดัความ ก2-ก5 

เหตุการณท์ี่เกดิขึ้นระหว่างวันที่ในงบการเงินและวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ก6-ก10 

ข้อเทจ็จริงที่ผู้สอบบัญชีพบหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบญัชีแต่ก่อนวันที่

เผยแพร่งบการเงิน ก11-ก16 

ข้อเทจ็จริงที่ผู้สอบบัญชีพบหลังจากการนาํงบการเงินออกเผยแพร่ ก17-ก18 

                               

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน” ควรอ่านร่วมกับ 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ        

การปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับเหตุการณ์

ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ในการตรวจสอบงบการเงิน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก1) 

 

เหตุการณภ์ายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 

 

2. งบการเงินอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นภายหลังวันที่ในงบการเงิน ซ่ึงแม่บท

การรายงานทางการเงินส่วนใหญ่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวไว้
1
 โดยทั่วไปแม่บทการ

รายงานทางการเงินได้จาํแนกเหตุการณภ์ายหลังวันที่ในงบการเงินเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

(ก) เหตุการณซ่ึ์งมีหลักฐานยืนยันว่าเหตุการณน้ั์นมีอยู่ ณ วันที่ในงบการเงินและ 

(ข) เหตุการณ์ซ่ึงมีหลักฐานยืนยันว่าเหตุการณ์น้ันเกดิขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 กล่าวว่า วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีทาํให้ผู้อ่านงบการเงิน

ทราบว่าผู้สอบบัญชีได้พิจารณาผลกระทบของเหตุการณ์และรายการที่ ผู้สอบบัญชีทราบ       

ซ่ึงเป็นรายการที่เกดิขึ้นจนถงึวันที่น้ัน
2
 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม 

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  ตัวอย่างเช่น ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) “เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน” 

กล่าวถึงวิธีปฏบัิติต่องบการเงินเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ในงบการเงิน (หรือที่ในมาตรฐานการ

บัญชีเรียกว่า “วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน”) และวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน ไม่ว่าเหตุการณ์น้ันจะ

เป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ 

2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที่ ก38 
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วตัถุประสงค ์

 

4. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีคือ  

(ก) เพ่ือให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ว่างบการเงินได้สะท้อน

ให้เหน็ถึงเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นระหว่างวันที่ในงบการเงินและวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ซ่ึงต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเหมาะสม ตามที่กาํหนดโดยแม่บท

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่ และ 

(ข) เพ่ือตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อข้อเทจ็จริงที่ผู้สอบบัญชีพบภายหลังวันที่ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชี ที่หากผู้สอบบัญชีได้ทราบ ณ วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีอาจทาํให้

ผู้สอบบัญชีต้องเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบที่เปล่ียนแปลงไป 

 

คําจํากดัความ 

 

5. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปน้ีมีความหมายดังน้ี 

ก. วันที่ในงบการเงิน หมายถงึ วันที่สดุท้ายของรอบระยะเวลาล่าสดุของงบการเงิน  

ข. วันที่งบการเงินได้รับการอนุมัติ หมายถึง วันที่งบการเงินและส่วนประกอบต่าง ๆ ของ

งบการเงินรวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้จัดทาํขึ้นและผู้มีอาํนาจของกิจการ

ได้รับรองว่ามีความรับผดิชอบต่องบการเงินน้ัน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก2) 

ค. วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี หมายถึง วันที่ผู้สอบบัญชีลงวันที่ในรายงานต่องบ

การเงินตามที่กาํหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก3) 

ง. วันที่ เผยแพร่งบการเงิน หมายถึง วันที่รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินที่

ตรวจสอบแล้วพร้อมสาํหรับการเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก (อ้างถงึย่อหน้า ก4-ก5) 

จ. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง

วันที่ในงบการเงินและวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี และข้อเทจ็จริงที่ผู้สอบบัญชีพบ

ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

 

ขอ้กาํหนด 

เหตุการณที์เ่กิดข้ึนระหว่างวนัทีใ่นงบการเงินและวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี 

   

6. ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธกีารตรวจสอบเพ่ือให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอที่

แสดงว่าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นระหว่างวันที่ในงบการเงินและวันที่ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีซ่ึงต้องปรับปรุงรายการหรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินได้ถูกระบุ อย่างไรกต็าม 

ผู้สอบบัญชีไม่จาํเป็นต้องใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมสาํหรับเหตุการณ์ที่ได้ตรวจสอบและให้

ข้อสรปุที่น่าพอใจแล้ว (อ้างถงึย่อหน้า ก6) 
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7. ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธีการตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 6 โดยครอบคลุมช่วงเวลาระหว่างวันที่ใน

งบการเงินจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีหรือใกล้วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีที่สุด

เท่าที่จะเป็นไปได้ โดยผู้สอบบัญชีต้องใช้การประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีในการกาํหนด

ลักษณะและขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบดังกล่าว ซ่ึงรวมถงึ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก7-ก8) 

(ก) การทาํความเข้าใจเกี่ยวกบัวิธกีารปฏบิัติงานที่ฝ่ายบริหารได้กาํหนดไว้เพ่ือให้แน่ใจว่ามี

การระบุถงึเหตุการณภ์ายหลังวันที่ในงบการเงิน 

(ข) การสอบถามผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล (หากเหมาะสม) ว่ามีเหตุการณ์

ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่มีผลกระทบต่องบการเงินเกดิขึ้นหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก9) 

(ค) การอ่านรายงานการประชุมผู้ถอืหุ้น รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร และรายงานการประชุม

ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล (ถ้ามี) ที่จัดให้มีขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน และสอบถาม

เกี่ยวกับเร่ืองที่มีการปรึกษาหารือในที่ประชุมดังกล่าวซ่ึงยังมิได้จัดทาํรายงานการประชุม

ไว้ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก10) 

(ง) การอ่านงบการเงินระหว่างกาลคร้ังล่าสดุซ่ึงเป็นงวดภายหลังวันที่ในงบการเงิน (ถ้ามี) 

 

8. ถ้าผลของการตรวจสอบตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 6 และทาํให้ผู้สอบบัญชีระบุได้ถึงเหตุการณ์

ภายหลังวันที่ในงบการเงินซ่ึงต้องปรับปรุงรายการหรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ผู้สอบบัญชี 

ต้องพิจารณาว่างบการเงินได้สะท้อนถึงเหตุการณ์ดังกล่าวไว้อย่างเหมาะสม ตามที่กาํหนด 

โดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่ 

 

หนงัสือรบัรอง 

 

9. ผู้สอบบัญชีต้องขอให้ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล (หากเหมาะสม) จัดทาํหนังสอื

รับรองตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580
3
 ว่าเหตุการณ์ภายหลังวันที่ใน 

งบการเงินทุกรายการซ่ึงต้องปรับปรุงรายการหรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามที่กาํหนด

โดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ได้มีการปรับปรงุรายการหรือเปิดเผยข้อมูลแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 “หนังสอืรับรอง” 
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ขอ้เท็จจริงที่ผูส้อบบญัชีพบหลงัจากวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีแต่ก่อนวนัที่เผยแพร่     

งบการเงิน 

 

10. ผู้สอบบัญชีไม่มีหน้าที่ในการปฏบิัติงานตรวจสอบใด ๆ ต่องบการเงิน ภายหลังวันที่ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชี อย่างไรกต็าม หากภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีแต่ก่อนวันที่เผยแพร่

งบการเงิน ผู้สอบบัญชีได้ทราบถึงข้อเทจ็จริงซ่ึงหากพบ ณ วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

อาจทาํให้ผู้สอบบัญชีต้องเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบที่เปล่ียนแปลงไป ผู้สอบบัญชี

ต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก11) 

ก. ปรึกษาหารือเร่ืองดังกล่าวกบัผู้บริหาร และผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล (หากเหมาะสม) 

ข. พิจารณาว่าต้องมีการแก้ไขงบการเงินหรือไม่ และหากต้องแก้ไข 

ค. สอบถามผู้บริหารว่าจะดาํเนินการในเร่ืองดังกล่าวกบังบการเงินอย่างไร 
 

11. ถ้าผู้บริหารทาํการแก้ไขงบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) ใช้วิธกีารตรวจสอบที่จาํเป็นสาํหรับสถานการณข์องการแก้ไขน้ัน 

(ข) หากไม่ใช่สถานการณต์ามย่อหน้าที่ 12 

(1) ขยายวิธีการตรวจสอบตามย่อหน้าที่ 6 และ 7 ไปจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบ

บัญชีฉบับใหม่ และ 

(2) ออกรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่สาํหรับงบการเงินที่มีการแก้ไข โดยรายงาน

ของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่ ต้องไม่ลงวันที่ก่อนวันที่งบการเงินที่มีการแก้ไขได้รับ

อนุมัติ 
 

12. กรณีที่กฎหมาย กฎระเบียบ หรือแม่บทการรายงานทางการเงิน ไม่มีข้อห้ามสาํหรับผู้บริหาร

ในการจาํกัดการแก้ไขงบการเงินที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

หรือเหตุการณ์ซ่ึงทาํให้เกิดการแก้ไขน้ัน และไม่มีข้อห้ามสาํหรับผู้ที่รับผิดชอบในการอนุมัติ

งบการเงิน ในการจาํกดัการอนุมัติการแก้ไขน้ัน ผู้สอบบัญชีสามารถจาํกดัการใช้วิธีการตรวจสอบ

สาํหรับเหตุการณภ์ายหลังวันที่ในงบการเงินที่กาํหนดไว้ตามย่อหน้าที่ 11 (ข) (1) ได้เช่นกนั 

ในกรณน้ีี ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี 

(ก) แก้ไขรายงานของผู้สอบบัญชีโดยใส่วันที่เพ่ิมเติมเฉพาะรายการที่แก้ไข ซ่ึงเป็นการแสดง

ว่าวีธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีต่อเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินน้ันจาํกัด

เพียงการแก้ไขงบการเงินตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

เท่าน้ัน หรือ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก12) 

(ข) ออกรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่หรือฉบับแก้ไข โดยเพ่ิมคาํอธิบายในวรรคเน้น

หรือในวรรคอธิบายอื่น
4
 ซ่ึงกล่าวถึงวิธีของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบเหตุการณ์

ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ว่าจาํกัดเพียงการตรวจสอบการแก้ไขงบการเงินตามที่

อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องเท่าน้ัน 

                                                 
4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต”  
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13. ในบางประเทศ ผู้บริหารอาจไม่ถูกกาํหนดโดยกฎหมาย กฎระเบียบ หรือแม่บทการรายงาน

ทางการเงิน ให้ต้องเผยแพร่งบการเงินที่แก้ไข ดังน้ันผู้สอบบัญชีไม่จาํเป็นต้องออกรายงาน

ของผู้สอบบัญชีฉบับแก้ไขหรือฉบับใหม่ อย่างไรกต็าม หากผู้บริหารไม่แก้ไขงบการเงินใน

สถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชีเหน็ว่าต้องแก้ไข (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก13-ก14) 

(ก) ถ้าผู้สอบบัญชียังไม่ได้ส่งมอบรายงานให้กจิการ ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเหน็ในแบบ

ที่เปล่ียนแปลงไปตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705
5
 ในการเสนอ

รายงานของผู้สอบบัญชี หรือ 

(ข) ถ้าผู้สอบบัญชีได้ส่งมอบรายงานให้กจิการแล้ว ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อไปยังฝ่ายบริหาร

และผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการ ไม่ให้เผยแพร่งบ

การเงินให้กบับุคคลภายนอกก่อนทาํการแก้ไขในส่วนที่จาํเป็น หากกจิการนาํงบการเงิน

ที่ยังไม่ได้แก้ไขน้ันออกเผยแพร่ ผู้สอบบัญชีจาํเป็นต้องดาํเนินการอย่างเหมาะสมเพ่ือ

ป้องกนัไม่ให้บุคคลภายนอกน้ันใช้รายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก15–ก16) 
 

ขอ้เท็จจริงทีผู่ส้อบบญัชีพบหลงัจากการนาํงบการเงินออกเผยแพร่ 

 

14. หลังจากงบการเงินได้ออกเผยแพร่แล้ว ผู้สอบบัญชีไม่มีภาระหน้าที่ที่จะใช้วิธกีารตรวจสอบใด ๆ 

เกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าว อย่างไรกต็าม หากภายหลังจากงบการเงินได้ออกเผยแพร่แล้ว 

ผู้สอบบัญชีทราบถึงข้อเทจ็จริงที่มีอยู่ ณ วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซ่ึงหากได้ทราบ ณ 

วันน้ันแล้ว อาจทาํให้ผู้สอบบัญชีต้องเสนอรายงานในแบบที่เปล่ียนแปลงไป ผู้สอบบัญชีต้อง 

ก. ปรึกษาหารือเร่ืองดังกล่าวกบัผู้บริหาร และผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล (หากเหมาะสม) 

ข. พิจารณาว่าต้องมีการแก้ไขงบการเงินหรือไม่ และหากต้องแก้ไข 

ค. สอบถามผู้บริหารว่าจะดาํเนินการในเร่ืองดังกล่าวกบังบการเงินอย่างไร 
 

15. ถ้าผู้บริหารแก้ไขงบการเงินใหม่ ผู้สอบบัญชีต้อง (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก17) 

ก. ใช้วิธกีารตรวจสอบที่จาํเป็นสาํหรับสถานการณก์ารแก้ไขงบการเงินน้ัน 

ข. สอบทานขั้นตอนการดาํเนินการของผู้บริหาร เพ่ือให้แน่ใจว่าบุคคลที่เคยได้รับงบการเงิน

ที่ออกไปแล้วพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ได้รับการแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์

ดังกล่าว  

ค. หากไม่ใช่สถานการณต์ามย่อหน้าที่ 12 

(1) ขยายวิธกีารตรวจสอบตามย่อหน้าที่ 6 และ 7 ไปจนถงึวันที่ในรายงานของผู้สอบ

บัญชีฉบบัใหม่ และไม่ลงวันที่ในรายงานฉบับใหม่ก่อนวันที่มีการอนุมัติงบการเงนิ

ที่มีการแก้ไข และ 

(2) ออกรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่สาํหรับงบการเงินที่มีการแก้ไข 

ง. หากเป็นสถานการณ์ตามย่อหน้าที่ 12 ผู้สอบบัญชีต้องแก้ไขรายงานของผู้สอบบัญชีหรือ 

ออกรายงานฉบับใหม่ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 12 

                                                 
5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705  “การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต” 
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16. ผู้สอบบัญชีต้องเพ่ิมวรรคเน้นหรือวรรคอธิบายอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีที่ออกใหม่หรือที่

แก้ไข โดยอ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงได้อธิบายอย่างละเอยีดถึงเหตุผลของการ

แก้ไขงบการเงินที่ได้ออกไปแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับก่อนหน้า 

 

17. หากผู้บริหารไม่ได้ดาํเนินการตามขั้นตอนที่จาํเป็นเพ่ือให้แน่ใจว่าบุคคลที่เคยได้รับงบการเงินที่

ออกไปแล้ว ได้รับการแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าว และไม่ทาํการแก้ไขงบการเงินใน

สถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชีเหน็ว่าจาํเป็นต้องแก้ไข ผู้สอบบัญชีต้องแจ้งให้ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่

ในการกาํกับดูแลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการ
6
 ทราบว่าผู้สอบบัญชีจะดาํเนินการเพ่ือ

ป้องกนัไม่ให้ผู้อื่นใช้รายงานของผู้สอบบัญชีในอนาคต หากได้แจ้งแล้วผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่

ในการกาํกบัดูแลไม่ได้ดาํเนินการตามขั้นตอนที่จาํเป็น ผู้สอบบัญชีต้องดาํเนินการตามความ

เหมาะสมเพ่ือป้องกนัไม่ให้บุคคลเหล่าน้ันใช้รายงานของผู้สอบบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 “การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล” ย่อหน้าที่ 13 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  (อ้างถงึย่อหน้าที่ 1) 

 

ก1. เม่ืองบการเงินที่ตรวจสอบถูกนาํไปรวมกบัเอกสารอื่น ๆ หลังจากที่งบการเงินได้ออกเผยแพร่

แล้ว ผู้สอบบัญชีอาจต้องมีความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นต่อเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่

ควรต้องพิจารณา เช่น ข้อกาํหนดของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัการนาํหลักทรัพย์

ออกขายต่อสาธารณชนในประเทศที่นาํหลักทรัพย์เหล่าน้ันไปเสนอขาย ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชี

อาจต้องใช้วิธ ีการตรวจสอบเพิ่มเติมจนถึงวันที่ของเอกสารการเสนอขายฉบับสุดท้าย 

วิธกีารตรวจสอบดังกล่าวรวมถึงวิธกีารตามย่อหน้าที่ 6 และ 7 ซ่ึงจะตรวจสอบจนถึงวันที่หรือ

ใกล้วันที่ของเอกสารการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับสดุท้าย และการอ่านเอกสารการเสนอขาย

หลักทรัพย์เพ่ือประเมินว่าข้อมูลอื่นในเอกสารการเสนอขายหลักทรัพย์น้ันสอดคล้องกบัข้อมูล

ทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่
7
 

 

คําจํากดัความ  

 

วนัทีง่บการเงินไดร้บัการอนุมติั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 5 (ข)) 

 

ก2. ในบางประเทศ กฎหมายหรือกฎระเบียบจะกาํหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (เช่น ฝ่ายบริหาร 

หรือผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล) ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาํงบการเงินและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน และกาํหนดขั้นตอนการอนุมัติที่จาํเป็นด้วย ในประเทศอื่น ๆ ซ่ึงขั้นตอน

การอนุมัติอาจไม่ได้กาํหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎระเบียบ กิจการจะใช้วิธีการของตนเองใน

การจัดทาํงบการเงินตามความเหน็ของฝ่ายบริหารและโครงสร้างการจัดการ ในบางประเทศ  

ผู้ถือหุ้นจะต้องอนุมัติงบการเงินในขั้นสดุท้ายก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ ซ่ึงในประเทศ

เหล่าน้ีการอนุมัติขั้นสุดท้ายโดยผู้ถือหุ้นไม่ใช่สิ่งจาํเป็นที่ผู้สอบบัญชีจะต้องนาํมาใช้สรุปว่า

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน 

วันที่งบการเงินได้รับการอนุมัติตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเป็นวัน

ก่อนหน้าน้ัน ซ่ึงคือวันที่ผู้มีอาํนาจสรปุว่างบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินได้จัดทาํ

ขึ้นและผู้มีอาํนาจได้รับรองว่าตนมีความรับผดิชอบต่องบการเงินน้ันแล้ว 

 

                                                 
7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบ 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 2 
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วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัช ี(อ้างถงึย่อหน้าที่ 5 (ค)) 

 

ก3. รายงานของผู้สอบบัญชี ไม่สามารถลงวันที่ก่อนวันที่ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือใช้ในการแสดงความเหน็ต่องบการเงิน รวมถึงหลักฐานซ่ึงกจิการ

ใช้ในการจัดทาํงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเป็นวันที่ผู้มีอาํนาจให้การรับรอง

ว่าตนมีความรับผดิชอบต่องบการเงินเหล่าน้ัน
8
 ดังน้ัน วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีจะต้องไม่

เป็นวันที่ก่อนวันที่งบการเงินได้รับการอนุมัติตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 5 (ข) วันที่ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 5 (ค) และวันที่กิจการได้รับรายงานของผู้สอบบัญชี

อาจแตกต่างกนัได้จากการจัดการในช่วงเวลาน้ัน 

 

วนัทีเ่ผยแพร่งบการเงิน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 5 (ง)) 

 

ก4. วันที่เผยแพร่งบการเงิน โดยทั่วไปขึ้นอยู่กบักฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของกจิการ ในบางสถานการณ ์

วันที่เผยแพร่งบการเงินอาจเป็นวันที่งบการเงินนาํส่งต่อหน่วยงานราชการ เน่ืองจากงบการเงิน

ไม่สามารถเผยแพร่ได้โดยไม่มีรายงานของผู้สอบบัญชี วันที่เผยแพร่งบการเงินจึงต้องไม่เพียงแต่

เป็นวันเดียวกบัหรือหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีเท่าน้ัน แต่ต้องเป็นวันที่เดียวกับ

หรือหลังจากวันที่กจิการได้รับรายงานของผู้สอบบัญชีด้วย 

 

ข้อควรพิจารณาสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ  

 

ก5. สาํหรับหน่วยงานภาครัฐ วันที่เผยแพร่งบการเงินอาจเป็นวันที่งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ

และรายงานของผู้สอบบัญชีได้ถูกนาํเสนอต่อหน่วยงานราชการหรือต่อสาธารณะ 

 

เหตุการณที์่เกิดข้ึนระหว่างวนัที่ในงบการเงินและวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

6-9) 

 

ก6. วิธีการตรวจสอบที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 6 ซ่ึงขึ้นอยู่กบัการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี

เป็นวิธกีารที่จาํเป็นเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ซ่ึงอาจรวมถึง

การสอบทานหรือทดสอบบันทกึและรายการบัญชีที่เกดิขึ้นระหว่างวันที่ในงบการเงินและวันที่

ในรายงานของผู้สอบบัญชี วิธีการตรวจสอบตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 6 และ 7 เป็นวิธีการ

ตรวจสอบเพ่ิมเติมจากวิธีการตรวจสอบเพ่ือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ซ่ึงอาจทาํให้ได้รับหลักฐาน

การสอบบัญชีเกี่ยวกบัเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น เพ่ือให้ได้หลักฐาน

การสอบบัญชีเกี่ยวกบัยอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบการเงิน เช่น วิธกีารตรวจตัดยอดและวิธกีาร

ตรวจการรับชาํระหน้ีหลังวันสิ้นงวดของลูกหน้ีการค้า) 

                                                 
8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 ย่อหน้าที่ 41 และในบางกรณีกฎหมายและกฎระเบียบได้กาํหนดจุดของ

เวลาในกระบวนการจัดทาํรายงานทางการเงินซ่ึงคาดหมายว่าการตรวจสอบบัญชีจะเสรจ็สิ้นไว้ด้วย 
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ก7. ย่อหน้าที่ 7 กล่าวถงึวิธกีารตรวจสอบที่ผู้สอบบัญชีควรปฏบิัติเพ่ือให้เป็นไปตามที่กาํหนดในย่อ

หน้าที่ 6 อย่างไรกต็าม วิธีการตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี

ปฏิบัติอาจขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีให้ และโดยเฉพาะรายการทางบัญชีที่ได้บันทึกไว้ตั้งแต่วันที่ใน 

งบการเงิน ถ้ารายการทางบัญชีเหล่าน้ันไม่เป็นปัจจุบันทาํให้ไม่มีการจัดทาํงบการเงินระหว่าง

กาล (ไม่ว่าจะจัดทาํขึ้นเพ่ือใช้เป็นการภายในหรือเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก) หรือไม่ได้จัดทาํ

รายงานการประชุมของฝ่ายบริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล วิธกีารตรวจสอบที่เหมาะสม

อาจเป็นการตรวจสอบสมุดบัญชีและบันทึกต่าง ๆ ที่มี รวมทั้งใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร     

ย่อหน้าที่ ก8 ได้ให้ตัวอย่างกรณเีพ่ิมเติมที่ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาเกี่ยวกบัเร่ืองดังกล่าว 

 

ก8. นอกจากวิธีการตรวจสอบที่กาํหนดไว้ที่ย่อหน้าที่ 7 ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาตามความจาํเป็น

และเหมาะสมสาํหรับวิธกีารต่อไปน้ี 

• อ่านงบประมาณล่าสุดของกิจการ ประมาณการกระแสเงินสด และรายงานอื่น ๆ 

สาํหรับฝ่ายบริหาร ในช่วงหลังวันที่ในงบการเงิน 

• สอบถาม หรือขยายขอบเขตการสอบถามซ่ึงได้กระทาํโดยทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์

อกัษร เกี่ยวกบัคดีความหรือการฟ้องร้องซ่ึงที่ปรึกษากฎหมายของกจิการให้ความสนใจ 

หรือ 

• พิจารณาว่าคาํรับรองของผู้บริหาร ซ่ึงครอบคลุมถงึเหตุการณภ์ายหลังวันที่ในงบการเงิน

ที่เฉพาะเจาะจงอาจเป็นสิ่งจาํเป็นเพ่ือใช้สนับสนุนหลักฐานการสอบบญัชีอื่น จึงจะถอืว่า

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ 

 

การสอบถาม (อ้างถงึย่อหน้าที่ 7 (ข)) 

 

ก9. ในการสอบถามผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กาํกบัดูแล (หากเหมาะสม) ว่ามีเหตุการณ์ภายหลังวันที่

ในงบการเงินที่อาจมีผลกระทบต่องบการเงินหรือไม่ ผู้สอบบัญชีอาจสอบถามถึงสถานะปัจจุบัน

ของรายการที่บันทึกไว้ในงบการเงินตามข้อมูลเบื้ องต้นหรือข้อมูลที่ยังไม่มีข้อสรุป และอาจ

สอบถามเกี่ยวกบัเร่ืองต่อไปน้ี 

• มีภาระผูกพัน การกู้ยืม หรือการคํา้ประกนัที่เกดิขึ้นใหม่ หรือไม่ 

• มีการขายหรือซ้ือสนิทรัพย์ หรือมีแผนที่จะขายหรือซ้ือสนิทรัพย์ หรือไม่ 

• มีการเพ่ิมทุน หรือออกตราสารหน้ี เช่น การออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้ หรือมีข้อตกลง

หรือแผนในการควบรวมกจิการ หรือการเลิกกจิการ หรือไม่ 

• มีสนิทรัพย์ที่ถูกเวนคืนโดยทางการหรือถูกทาํลาย เช่น ไฟไหม้หรือนํา้ท่วม หรือไม่ 

• มีความคืบหน้าของหน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้นหรือไม่ 

• มีรายการปรับปรงุทางบัญชีที่ผดิปกติหรือต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษหรือไม่ 

• มีเหตุการณ์ที่เกิดหรืออาจจะเกิด ซ่ึงอาจนาํไปสู่ข้อสงสัยในเร่ืองความเหมาะสมของ

นโยบายการบัญชีที่ใช้ในงบการเงินหรือไม่ ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ที่ทาํให้เกดิข้อสงสยั

เกี่ยวกบัความเหมาะสมของข้อสมมติในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกจิการ 
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• มีเหตุการณ์ที่เกดิขึ้น ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัการประมาณการหรือสาํรองต่าง ๆ ที่บันทกึไว้ใน          

งบการเงินหรือไม่ 

• มีเหตุการณท์ี่เกดิขึ้น ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัมูลค่าที่จะได้รับคืนของสนิทรัพย์หรือไม่ 

 

การอ่านรายงานการประชมุ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 7 (ค)) 

ข้อควรพิจารณาสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ 

 

ก10. สาํหรับหน่วยงานภาครัฐ ผู้สอบบัญชีอาจอ่านบันทกึของทางราชการเกี่ยวกบัการดาํเนินการที่
สาํคัญของหน่วยงานภาครัฐ และสอบถามเกี่ยวกับเร่ืองการดาํเนินการดังกล่าวที่ยังไม่มีการ

บันทกึไว้อย่างเป็นทางการ 

 

ขอ้เท็จจริงที่ผูส้อบบญัชีพบหลงัจากวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชี แต่ก่อนวนัที่เผยแพร่      

งบการเงิน 

 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่อผูส้อบบญัช ี(อ้างถงึย่อหน้าที่ 10) 

 

ก11. ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 เง่ือนไขในข้อตกลงในการรับงานสอบ

บัญชี รวมถึงข้อตกลงที่ผู้บริหารจะแจ้งให้ผู้สอบบัญชีทราบถึงข้อเทจ็จริงที่อาจกระทบต่องบ

การเงินซ่ึงผู้บริหารทราบในระหว่างวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี และวันที่เผยแพร่งบการเงิน
9
 

 

การลงวันที่สองวัน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 12 (ก)) 

 

ก12. จากสถานการณ์ที่กล่าวไว้ที่ย่อหน้าที่ 12 (ก) เม่ือผู้สอบบัญชีแก้ไขรายงานของผู้สอบบัญชี

โดยเพ่ิมวันที่ซ่ึงจาํกดัเฉพาะการแก้ไขงบการเงิน วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน

ก่อนการแก้ไขยังคงไม่เปล่ียนแปลง เน่ืองจากวันที่ดังกล่าวทาํให้ผู้อ่านงบการเงินทราบว่างาน

ตรวจสอบงบการเงินได้เสรจ็สิ้นแล้ว ณ วันน้ัน อย่างไรกต็าม วันที่แสดงเพ่ิมเติมอกีวันหน่ึงใน

รายงานของผู้สอบบัญชี จะทาํให้ผู้ใช้งบการเงินทราบว่าวิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่มี

ต่อมาจนถึงวันที่ดังกล่าว จาํกัดอยู่เพียงการแก้ไขงบการเงินในภายหลังเท่าน้ัน ตัวอย่างการ

แสดงวันที่เพ่ิมเติม มีดังน้ี 

(วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี) ยกเว้นที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 

Y ซ่ึงลงวันที่ (เป็นวันที่เสรจ็สิ้นการตรวจสอบสาํหรับการแก้ไขงบการเงินตามที่กล่าวไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ Y) 
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ผูบ้ริหารไม่แกไ้ขงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 13) 

 

ก13. ในบางประเทศ ผู้บริหารอาจไม่ถูกกาํหนดโดยกฎหมาย กฎระเบียบ หรือแม่บทการรายงาน

ทางการเงิน ให้ต้องเผยแพร่งบการเงินที่แก้ไข กรณีดังกล่าวมักเกดิขึ้นเม่ืองบการเงินงวดถัด

มากาํลังจะเผยแพร่ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมในงบการเงินงวดถดัมาน้ันแทน 

 

ข้อควรพิจารณาสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ 

 

ก14. สาํหรับหน่วยงานภาครัฐ สิ่งที่ควรปฏบิัติตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 13 กรณีที่ฝ่ายบริหารไม่

แก้ไขงบการเงิน อาจรวมถึงการรายงานให้หน่วยงานราชการน้ันทราบ หรือรายงานต่อหน่วยงาน

อื่นตามโครงสร้างการรายงาน เกี่ยวกบัผลกระทบของเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

ต่องบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี 

 

การดําเนินการของผูส้อบบัญชีเพื่อป้องกันการนํารายงานของผูส้อบบัญชีไปอ้างอิง (อ้างถึง         

ย่อหน้าที่ 13 (ข)) 

 

ก15. ผู้สอบบัญชีอาจจาํเป็นต้องตอบสนองต่อภาระผูกพันทางกฎหมายเพ่ิมเติม ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชี

จะได้แจ้งไปยังผู้บริหารไม่ให้เผยแพร่งบการเงิน และผู้บริหารเหน็ด้วยกับคาํขอดังกล่าวของ

ผู้สอบบัญชี 

 

ก16. เม่ือผู้บริหารเผยแพร่งบการเงินทั้งที่ผู้สอบบัญชีได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อกัษร
ไม่ให้เผยแพร่แล้วน้ัน การดาํเนินการของผู้สอบบัญชีเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้รายงานของ

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ขึ้นอยู่กับสิทธิและภาระผูกพันทางกฎหมายของผู้สอบบัญชี ดังน้ัน 

ผู้สอบบัญชีจึงควรพิจารณาขอคาํปรึกษาด้านกฎหมายตามความเหมาะสม 

 

ขอ้เท็จจริงทีผู่ส้อบบญัชีพบหลงัจากการนาํงบการเงินออกเผยแพร่ 

ผูบ้ริหารไม่แกไ้ขงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 15) 

 

ข้อควรพิจารณาสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ 

 

ก17. ในบางประเทศ กฎหมายอาจไม่อนุญาตให้หน่วยงานภาครัฐเผยแพร่งบการเงินที่แก้ไข       

ในสถานการณ์ดังกล่าว สิ่งที่ผู้สอบบัญชีควรกระทาํอาจเป็นการรายงานไปยังหน่วยงานทาง

กฎหมายที่เหมาะสม 
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การดําเนินการของผูส้อบบัญชีเพื่อป้องกันการนํารายงานของผูส้อบบัญชีไปอ้างอิง (อ้างถึง         

ย่อหน้าที่ 17) 

 

ก18. เม่ือผู้สอบบัญชีเช่ือว่าผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่กาํกับดูแล ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่จาํเป็น       

ในการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ออกเผยแพร่ก่อนหน้าน้ี     

ทั้งที่ผู้สอบบัญชีได้แจ้งไปก่อนหน้าน้ีแล้วว่าจะดาํเนินการเพ่ือป้องกนัไม่ให้ผู้อื่นนาํรายงานไปใช้ 

การดาํเนินการของผู้สอบบัญชีเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน 

ขึ้นอยู่กบัสทิธแิละภาระผูกพันทางกฎหมายของผู้สอบบัญชี ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีจึงควรพิจารณา

ขอคาํปรึกษาด้านกฎหมายตามความเหมาะสม 

 

 

 


