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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 720 
 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีเกีย่วกบัขอ้มูลอ่ืน 

ในเอกสารทีร่วมงบการเงินทีต่รวจสอบแลว้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

จดัทําข้ึนโดย คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการสอบบญัชี 

ซ่ึงไดผ่้านขั้นตอนการพจิารณาทุกขั้นตอนแลว้ 
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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 720 - ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัข้อมูล

อื่นในเอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 

โดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International 

Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และทาํซํา้โดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งน้ีขั้นตอนในการแปล

มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลน้ีได้ดาํเนินการ

ตาม “แถลงการณน์โยบาย - นโยบายในการแปลและทาํซํา้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของ

มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่เผยแพร่เป็น

ภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาองักฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 720 - ความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว © 2010 สงวนลิขสทิธิ์โดย 

the International Federation of Accountants (IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 - ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

เกี่ยวกบัข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว © 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 720 
 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีเกีย่วกบัขอ้มูลอ่ืน 

ในเอกสารทีร่วมงบการเงินทีต่รวจสอบแลว้ 

 

สารบญั 

 

 

ย่อหนา้ที่ 

คํานาํ  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบับน้ี 1-2 

วันถอืปฏบิตั ิ 3 

วตัถุประสงค ์ 4 

คําจํากดัความ 5 

ขอ้กาํหนด 

การอ่านข้อมูลอื่น 

ความขดัแย้งของข้อมูลที่มีสาระสาํคญั 

 

6-7 

8-13 

การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั 14-16 

การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน  

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชี ก1-ก2 

คาํจาํกดัความของข้อมูลอื่น ก3-ก4 

การอ่านข้อมูลอื่น 

ความขดัแย้งของข้อมูลที่มีสาระสาํคญั 

ก5 

ก6-ก9 

การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ก10-ก11 

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัข้อมูลอื่นในเอกสารที่

รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว” ควรอ่านร่วมกบั มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์

โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเกี่ยวข้องกบัความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ที่เกี่ยวกบัข้อมูลอื่น

ในเอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินดังกล่าว 

ในกรณีที่ไม่มีข้อกาํหนดแยกต่างหากไว้เป็นกรณีเฉพาะในการรับงานตรวจสอบ ความเหน็ของ

ผู้สอบบัญชีไม่ครอบคลุมข้อมูลอื่นดังกล่าว และผู้สอบบัญชีไม่ต้องรับผิดชอบในการประเมิน

ว่าข้อมูลอื่นแสดงอย่างเหมาะสมหรือไม่ อย่างไรกต็ามผู้สอบบัญชีควรอ่านข้อมูลอื่นดังกล่าว 

เน่ืองจากความเช่ือถือได้ของงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วอาจลดลงหากมีความขัดแย้งที่มี

สาระสาํคัญระหว่างงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วกบัข้อมูลอื่น (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก1) 

 

2.  ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี “เอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว” หมายถึงรายงาน

ประจาํปี (หรือเอกสารอื่นที่คล้ายคลึงกนั) ที่รายงานต่อเจ้าของกจิการ (หรือผู้มีส่วนได้เสยีที่

คล้ายคลึงกนั) ซ่ึงประกอบด้วยงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบ

การเงินดังกล่าว โดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ียังสามารถใช้ได้กบัเอกสารอื่นที่รวมงบการเงิน

ที่ตรวจสอบแล้วเท่าที่จาํเป็นตามสถานการณ์ เช่น เอกสารประกอบการเสนอขายหลักทรัพย์
1

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก2) 
 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถอืปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 2 
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วตัถุประสงค ์

 

4. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี คือ การตอบสนองอย่างเหมาะสม เม่ือเอกสารที่รวมงบการเงินที่

ตรวจสอบแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินดังกล่าวได้รวมข้อมูลอื่นที่อาจลดความ

น่าเช่ือถอืของงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีเหล่าน้ัน 

 

คําจํากดัความ 

 

5. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปน้ีมีความหมายดังน้ี 

(ก)  “ข้อมูลอื่ น” หมายถึง ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ ไ ม่ใช่ ข้อมูลทางการเงิน 

(นอกเหนือจากงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินดังกล่าว)         

ซ่ึงรวมอยู่ในเอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีต่อ 

งบการเงินดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือตามประเพณีปฏบิัติ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก3-ก4) 

(ข)  “ความขัดแย้งของข้อมูล” หมายถึง ข้อมูลอื่นที่ขัดแย้งกบัข้อมูลที่แสดงในงบการเงินที่

ตรวจสอบแล้ว โดยความขัดแย้งของข้อมูลที่มีสาระสําคัญอาจทาํให้เกิดข้อสงสัย

เกี่ยวกับข้อสรุปจากการตรวจสอบหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับมาก่อนหน้าและอาจ

รวมถงึเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน 

(ค)  “การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง” หมายถึง ข้อมูลอื่นซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่

ปรากฏในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วซ่ึงกล่าวถึงหรือแสดงไว้ไม่ถูกต้อง โดยการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญอาจลดความน่าเช่ือถือของเอกสารที่รวม 

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว 

 

ขอ้กาํหนด 

การอ่านขอ้มูลอ่ืน 

 

6. ผู้สอบบัญชีต้องอ่านข้อมูลอื่น เพ่ือระบุถึงความขัดแย้งของข้อมูลที่มีสาระสาํคัญกบังบการเงิน

ที่ตรวจสอบแล้ว (ถ้ามี)  

 

7. ผู้สอบบัญชีต้องทาํความตกลงอย่างเหมาะสมกับผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลอื่นก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ถ้าเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับข้อมูลอื่น

ทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องอ่านข้อมูลอื่นน้ันโดยเร็วที่สุด

เท่าที่ทาํได้ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก5) 
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ความขดัแยง้ของขอ้มูลทีมี่สาระสําคญั 

 

8. ในการอ่านข้อมูลอื่น ถ้าผู้สอบบัญชีระบุว่ามีความขดัแย้งของข้อมูลที่มีสาระสาํคัญ ผู้สอบบัญชี

ต้องพิจารณาว่ามีความจาํเป็นที่จะต้องปรับเปล่ียนงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วหรือปรับเปล่ียน

ข้อมูลอื่นหรือไม่ 

 

ความขดัแยง้ของขอ้มลูทีมี่สาระสาํคญัทีร่ะบุในขอ้มลูอืน่ก่อนวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัช ี

 

9. ถ้าจาํเป็นต้องปรับเปล่ียนงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว และผู้บริหารปฏเิสธที่จะทาํการปรับเปล่ียน 

ผู้สอบบัญชีต้องเปล่ียนแปลงความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 705
2
  

 

10. ถ้าจาํเป็นต้องปรับเปล่ียนข้อมูลอื่น และผู้บริหารปฏเิสธที่จะทาํการปรับเปล่ียน ผู้สอบบัญชี

ต้องสื่อสารเร่ืองน้ีให้ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลทราบ เว้นแต่ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลทุก

คนมีส่วนร่วมในการบริหารกจิการ
3
 และ 

(ก)  เพ่ิมวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี เพ่ืออธิบายถึงความขัดแย้งของข้อมูลที่มี

สาระสาํคัญ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706
4 
หรือ

 

(ข)  ระงับการออกรายงานของผู้สอบบัญชี หรือ 

(ค) ถอนตัวจากการรับงานตรวจสอบ หากการถอนตัวดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้ภายใต้

กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก6-ก7) 

 

ความขดัแยง้ของขอ้มลูทีมี่สาระสาํคญัทีร่ะบุในขอ้มลูอืน่ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัช ี

 

11.  ถ้าจาํเป็นต้องปรับเปล่ียนงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดที่

เกี่ยวข้องในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560
5
 

 

12.  ถ้าจาํเป็นต้องปรับเปล่ียนข้อมูลอื่น และผู้บริหารยินยอมที่จะทาํการปรับเปล่ียน ผู้สอบบัญชี

ต้องปฏบิัติงานตรวจสอบที่จาํเป็นตามแต่สถานการณ ์(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก8) 

 

 

 

                                                            

2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชี 

 รับอนุญาต” 

3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 “การสื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล” ย่อหน้าที่ 13 

4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเร่ืองอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต” 

5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณภ์ายหลังวันที่ในงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 10-17 
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13.  ถ้าจาํเป็นต้องปรับเปล่ียนข้อมูลอื่น แต่ผู้บริหารปฏิเสธที่จะทาํการปรับเปล่ียน ผู้สอบบัญชี

ต้องแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลทราบถึงความกังวลของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น 

และดาํเนินการตามที่เหน็ว่าเหมาะสมต่อไป เว้นแต่ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลทุกคนมีส่วน

ร่วมในการบริหารกจิการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก9) 
 

 

การแสดงขอ้มลูทีขั่ดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญ 

 

14.  ในการอ่านข้อมูลอื่น เพ่ือระบุถึงความขัดแย้งของข้อมูลที่มีสาระสาํคัญ ถ้าผู้สอบบัญชีพบว่ามี

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที่เหน็ได้ชัด ผู้สอบบัญชีต้องปรึกษาหารือ

เร่ืองดังกล่าวกบัผู้บริหาร (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก10) 

 

15.  จากการปรึกษาหารือดังกล่าว ถ้าผู้สอบบัญชียังคงเหน็ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญที่เหน็ได้ชัด ผู้สอบบัญชีต้องขอให้ผู้บริหารขอคาํปรึกษาจากบุคคลที่สามที่

มีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น ที่ปรึกษากฎหมายของกิจการ และผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึง

คาํแนะนาํที่ได้รับ 

 

16.  ถ้าผู้สอบบัญชีสรุปว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในข้อมูลอื่น    

ซ่ึงผู้บริหารปฏเิสธที่จะแก้ไข ผู้สอบบัญชีต้องแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลทราบถึง   

ความกังวลของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น และดาํเนินการตามที่เหน็ว่าเหมาะสมต่อไป   

เว้นแต่ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารกจิการ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก11) 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้   

 

ความรบัผิดชอบทีเ่พ่ิมข้ึน ตามขอ้กฎหมายหรือขอ้กําหนดอื่นทีใ่ชบ้ังคับเกีย่วกบัขอ้มูลอื่น (อ้างถึงย่อ

หน้าที่ 1) 

 

ก1.  ผู้สอบบัญชีอาจมีความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้ น ตามข้อกฎหมายหรือข้อกาํหนดอื่นที่ใช้บังคับ

เกี่ยวกับข้อมูลอื่นซ่ึงอยู่นอกเหนือขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ตัวอย่างเช่น 

บางประเทศอาจกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีใช้วิธีการตรวจสอบเฉพาะเพ่ือให้ม่ันใจในข้อมูลอื่น 

เช่น การขอข้อมูลเพ่ิมเติม หรือการแสดงความเห็นต่อความน่าเช่ือถือของดัชนีช้ีวัดผล

การดาํเนินงานที่อธบิายในข้อมูลอื่น เม่ือผู้สอบบัญชีมีภาระดังกล่าว ความรับผดิชอบที่เพ่ิมขึ้น

ของผู้สอบบัญชี จะถูกกาํหนดโดยลักษณะของงานตรวจสอบและโดยกฎหมาย ข้อบังคับและ

มาตรฐานของวิชาชีพ ถ้าข้อมูลอื่นดังกล่าวมีการแสดงไม่ครบถ้วนหรือมีข้อจาํกดั ผู้สอบบัญชี

อาจถูกกาํหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับให้อ้างถงึเร่ืองดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชี 

 

เอกสารทีร่วมงบการเงินทีต่รวจสอบแลว้ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 2) 

ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับกจิการขนาดเลก็ 

 

ก2.  ถ้ากฎหมายหรือข้อบังคับไม่ได้กาํหนดไว้ กจิการขนาดเลก็แทบจะไม่มีการออกเอกสารที่รวม

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว อย่างไรกต็าม ตัวอย่างของเอกสารดังกล่าวอาจมีในกรณีที่มี

ข้อกาํหนดทางกฎหมายสาํหรับใช้ประกอบรายงานของผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแล ตัวอย่าง

ของข้อมูลอื่นที่อาจรวมอยู่ในเอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของกิจการขนาดเลก็

ได้แก่ รายละเอยีดของงบกาํไรขาดทุน และรายงานของผู้บริหาร 

 

คําจํากดัความของขอ้มูลอ่ืน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 5 (ก)) 

 

ก3.  ข้อมูลอื่นอาจประกอบด้วย ตัวอย่างเช่น 

•  รายงานเกี่ยวกบัการดาํเนินงานของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล 

•  ข้อมูลทางการเงินโดยสรปุหรือรายการที่สาํคัญ 

•  ข้อมูลการจ้างงาน 

•  แผนงานเกี่ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

•  อตัราส่วนทางการเงิน 

•  รายช่ือของพนักงานและกรรมการ 

•  ข้อมูลรายไตรมาสที่ถูกเลือก 
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ก4.  เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ข้อมูลอื่นไม่ได้รวมถงึ ตัวอย่างเช่น 

• ข่าวในหนังสือพิมพ์ หรือบันทึกนําส่ง เช่น จดหมายนําส่งเอกสารที่รวมงบการเงินที่

ตรวจสอบแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินดังกล่าว 

• ข้อมูลที่อยู่ในบทสรปุของนักวิเคราะห์ 

• ข้อมูลที่อยู่ในเวปไซต์ของกจิการ  

 

การอ่านขอ้มูลอ่ืน (อ้างถงึย่อหน้าที่ 7) 

 

ก5.  การได้รับข้อมูลอื่นก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีทาํให้ผู้สอบบัญชีสามารถแก้ไขความ

ขัดแย้งของข้อมูลที่มีสาระสาํคัญ และการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที่  

เหน็ได้ชัดที่อาจเกดิขึ้นกบัผู้บริหารอย่างทนัท่วงท ีข้อตกลงกบัผู้บริหารเกี่ยวกบักาํหนดเวลาที่

จะได้รับข้อมูลอื่นอาจสามารถช่วยได้ 

 

ความขดัแยง้ของขอ้มูลทีมี่สาระสําคญั 

ความขัดแยง้ของขอ้มูลที่มีสาระสําคัญที่ระบุในขอ้มูลอื่นก่อนวนัที่ในรายงานของผูส้อบบัญช ี     

(อ้างถงึย่อหน้าที่ 10) 

 

ก6.  เม่ือผู้บริหารปฏเิสธที่จะทาํการปรับเปล่ียนข้อมูลอื่น ผู้สอบบัญชีอาจตัดสนิใจดาํเนินการอย่าง

หน่ึงอย่างใด บนพ้ืนฐานคาํแนะนาํจากที่ปรึกษากฎหมายของผู้สอบบัญชี 

 

ข้อพิจารณาเฉพาะสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ 

 

ก7.  ในหน่วยงานภาครัฐ การถอนตัวจากงานตรวจสอบหรือการระงับการออกรายงานของผู้สอบ

บัญชีอาจไม่ใช่ทางเลือก ในกรณีน้ีผู้สอบบัญชีอาจออกรายงานต่อหน่วยงานกาํกับดูแลที่

เหมาะสม โดยให้รายละเอยีดเกี่ยวกบัความขดัแย้งของข้อมูลดังกล่าว 

 

ความขดัแยง้ของขอ้มูลทีมี่สาระสําคัญทีร่ะบุในขอ้มูลอื่นภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบัญช ี

(อ้างถงึย่อหน้าที่ 12-13) 

 

ก8.  เม่ือผู้บริหารตกลงที่จะปรับเปล่ียนข้อมูลอื่น การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีอาจรวมถึงการ

สอบทานขั้นตอนการดําเนินการของผู้บริหารเพ่ือให้แน่ใจว่าบุคคลต่าง ๆ ที่เคยได้รับ 

งบการเงินที่ออกไปก่อนหน้า รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินดังกล่าว และข้อมูลอื่น 

ได้รับทราบถงึการปรับเปล่ียนดังกล่าว 

 

ก9.  เม่ือผู้บริหารปฏิเสธที่จะทาํการปรับเปล่ียนข้อมูลอื่น ซ่ึงผู้สอบบัญชีเหน็ว่ามีความจาํเป็น 

ผู้สอบบัญชีอาจดาํเนินการตามที่เห็นว่าเหมาะสม ซ่ึงอาจรวมถงึการขอคาํแนะนาํจากที่ปรึกษา

กฎหมายของผู้สอบบัญชี 
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การแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั (อ้างถงึย่อหน้าที่ 14-16) 

 

ก10.  เม่ือมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกบัการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญที่เหน็ได้

ชัดกบัผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีอาจไม่สามารถประเมินความถูกต้องและครบถ้วนของการเปิดเผย

ข้อมูลบางรายการที่รวมอยู่ในข้อมูลอื่น และคาํช้ีแจงของผู้บริหารต่อคาํถามของผู้สอบบัญชี  

และอาจสรปุได้ว่ามีการตัดสนิใจหรือความเหน็ที่แตกต่างกนั 

 

ก11. เม่ือผู้สอบบัญชีสรุปว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ ซ่ึงผู้บริหาร

ปฏิเสธที่จะแก้ไข ผู้สอบบัญชีอาจดาํเนินการตามที่เห็นว่าเหมาะสม ซ่ึงอาจรวมถึงการขอ

คาํแนะนาํจากที่ปรึกษากฎหมายของผู้สอบบัญชี 


