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เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นระหว่างวันที่ในงบการเงินและวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงที่ผ้ ูสอบบัญชีพบหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีแต่ก่อนวันที่
เผยแพร่งบการเงิน
ข้ อเท็จจริงที่ผ้ ูสอบบัญชีพบหลังจากการนํางบการเงินออกเผยแพร่

ก1
ก2-ก5
ก6-ก10
ก11-ก16
ก17-ก18

มาตรฐานการสอบบัญชี รหั ส 560 “เหตุการณ์ภ ายหลังวัน ที่ใ นงบการเงิน ” ควรอ่ า นร่ วมกับ
มาตรฐานการสอบบัญ ชี รหั ส 200 “วั ต ถุ ป ระสงค์ โ ดยรวมของผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตและ
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี”
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คํานํา
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
1.

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับเหตุการณ์
ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ในการตรวจสอบงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก1)

เหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
2.

งบการเงินอาจได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน ซึ่งแม่ บท
การรายงานทางการเงิ น ส่ วนใหญ่ ไ ด้ กล่ า วถึง เหตุ ก ารณ์ดั ง กล่ า วไว้ 1 โดยทั่ว ไปแม่ บ ทการ
รายงานทางการเงินได้ จาํ แนกเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
(ก) เหตุการณ์ซ่ึงมีหลักฐานยืนยันว่าเหตุการณ์น้ันมีอยู่ ณ วันที่ในงบการเงินและ
(ข) เหตุการณ์ซ่ึงมีหลักฐานยืนยันว่าเหตุการณ์น้ันเกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 กล่าวว่า วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีทาํ ให้ ผ้ ูอ่านงบการเงิน
ทราบว่ า ผู้ สอบบั ญ ชี ไ ด้ พิ จารณาผลกระทบของเหตุ การณ์ และรายการที่ผ้ ู ส อบบั ญชี ท ราบ
ซึ่งเป็ นรายการที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่น้ัน2

วันถือปฏิบตั ิ
3.

1

2

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

ตัวอย่างเช่น ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) “เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน”
กล่าวถึงวิธีปฏิบัติต่องบการเงินเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นระหว่างวันที่ในงบการเงิน (หรือที่ในมาตรฐานการ
บัญชีเรียกว่า “วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน”) และวันที่ได้ รับอนุมัติให้ ออกงบการเงิน ไม่ว่าเหตุการณ์น้ันจะ
เป็ นไปในทางที่ดีหรือไม่
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 “การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้ าที่ ก38
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วัตถุประสงค์
4.

วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีคือ
(ก) เพื่อให้ ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ ว่างบการเงินได้ สะท้ อน
ให้ เห็นถึงเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นระหว่างวันที่ในงบการเงินและวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ซึ่งต้ องปรับปรุงหรือเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินอย่างเหมาะสม ตามที่กาํ หนดโดยแม่บท
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องแล้ วหรือไม่ และ
(ข) เพื่อตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อข้ อเท็จจริงที่ผ้ ูสอบบัญชีพบภายหลังวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี ที่หากผู้สอบบัญชีได้ ทราบ ณ วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีอาจทําให้
ผู้สอบบัญชีต้องเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบที่เปลี่ยนแปลงไป

คําจํ ากัดความ
5.

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คําศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
ก. วันที่ในงบการเงิน หมายถึง วันที่สดุ ท้ ายของรอบระยะเวลาล่าสุดของงบการเงิน
ข. วันที่งบการเงินได้ รับการอนุมัติ หมายถึง วันที่งบการเงินและส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
งบการเงินรวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้ จัดทําขึ้นและผู้มีอาํ นาจของกิจการ
ได้ รับรองว่ามีความรับผิดชอบต่องบการเงินนั้น (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก2)
ค. วันที่ในรายงานของผู้ สอบบัญ ชี หมายถึง วัน ที่ผ้ ู สอบบัญ ชี ลงวันที่ในรายงานต่ องบ
การเงินตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก3)
ง. วั น ที่เ ผยแพร่ ง บการเงิ น หมายถึ ง วั น ที่ร ายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละงบการเงิ น ที่
ตรวจสอบแล้ วพร้ อมสําหรับการเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก (อ้ างถึงย่อหน้ า ก4-ก5)
จ. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน หมายถึง เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง
วันที่ในงบการเงินและวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี และข้ อเท็จจริงที่ผ้ ูสอบบัญชีพบ
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อกําหนด
เหตุการณ์ทีเ่ กิดขึ้ นระหว่างวันทีใ่ นงบการเงินและวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชี
6.

ผู้สอบบัญชีต้องใช้ วิธกี ารตรวจสอบเพื่อให้ ได้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอที่
แสดงว่ าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นระหว่ างวันที่ในงบการเงินและวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซ่ึงต้ องปรับปรุงรายการหรือเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินได้ ถูกระบุ อย่างไรก็ตาม
ผู้สอบบัญชีไม่จาํ เป็ นต้ องใช้ วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมสําหรับเหตุการณ์ท่ไี ด้ ตรวจสอบและให้
ข้ อสรุปที่น่าพอใจแล้ ว (อ้ างถึงย่อหน้ า ก6)
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7.

ผู้สอบบัญชีต้องใช้ วิธีการตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 6 โดยครอบคลุมช่วงเวลาระหว่างวันที่ใน
งบการเงินจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีหรือใกล้ วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีท่สี ุด
เท่าที่จะเป็ นไปได้ โดยผู้สอบบัญชีต้องใช้ การประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีในการกําหนด
ลักษณะและขอบเขตของวิธกี ารตรวจสอบดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก7-ก8)
(ก) การทําความเข้ าใจเกี่ยวกับวิธกี ารปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารได้ กาํ หนดไว้ เพื่อให้ แน่ใจว่ามี
การระบุถงึ เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
(ข) การสอบถามผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล (หากเหมาะสม) ว่ามีเหตุการณ์
ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่มีผลกระทบต่องบการเงินเกิดขึ้นหรือไม่ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
ก9)
(ค) การอ่านรายงานการประชุมผู้ถอื หุ้น รายงานการประชุมฝ่ ายบริหาร และรายงานการประชุม
ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล (ถ้ ามี) ที่จัดให้ มีข้ นึ ภายหลังวันที่ในงบการเงิน และสอบถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่มีการปรึกษาหารือในที่ประชุมดังกล่าวซึ่งยังมิได้ จัดทํารายงานการประชุม
ไว้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก10)
(ง) การอ่านงบการเงินระหว่างกาลครั้งล่าสุดซึ่งเป็ นงวดภายหลังวันที่ในงบการเงิน (ถ้ ามี)

8.

ถ้ าผลของการตรวจสอบตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 6 และทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีระบุได้ ถึงเหตุการณ์
ภายหลังวันที่ในงบการเงินซึ่งต้ องปรับปรุงรายการหรือเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน ผู้สอบบัญชี
ต้ องพิจารณาว่ างบการเงินได้ สะท้ อนถึงเหตุการณ์ดังกล่ าวไว้ อย่ างเหมาะสม ตามที่กาํ หนด
โดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องแล้ วหรือไม่

หนังสือรับรอง
9.
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ผู้สอบบัญชีต้องขอให้ ผ้ ูบริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล (หากเหมาะสม) จัดทําหนังสือ
รับรองตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5803 ว่าเหตุการณ์ภายหลังวันที่ใน
งบการเงินทุกรายการซึ่งต้ องปรับปรุงรายการหรือเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินตามที่กาํ หนด
โดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง ได้ มีการปรับปรุงรายการหรือเปิ ดเผยข้ อมูลแล้ ว

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 “หนังสือรับรอง”
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ข้อ เท็จ จริง ที ่ผู ส้ อบบัญ ชีพ บหลัง จากวัน ที ่ใ นรายงานของผู ส้ อบบัญ ชีแ ต่ก่อ นวัน ที ่เ ผยแพร่
งบการเงิน
10. ผู้สอบบัญชีไม่มีหน้ าที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบใด ๆ ต่องบการเงิน ภายหลังวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม หากภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีแต่ก่อนวันที่เผยแพร่
งบการเงิน ผู้สอบบัญชีได้ ทราบถึงข้ อเท็จจริงซึ่งหากพบ ณ วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
อาจทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้สอบบัญชี
ต้ อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก11)
ก. ปรึกษาหารือเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร และผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล (หากเหมาะสม)
ข. พิจารณาว่าต้ องมีการแก้ ไขงบการเงินหรือไม่ และหากต้ องแก้ ไข
ค. สอบถามผู้บริหารว่าจะดําเนินการในเรื่องดังกล่าวกับงบการเงินอย่างไร
11. ถ้ าผู้บริหารทําการแก้ ไขงบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้อง
(ก) ใช้ วิธกี ารตรวจสอบที่จาํ เป็ นสําหรับสถานการณ์ของการแก้ ไขนั้น
(ข) หากไม่ใช่สถานการณ์ตามย่อหน้ าที่ 12
(1) ขยายวิธีการตรวจสอบตามย่อหน้ าที่ 6 และ 7 ไปจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีฉบับใหม่ และ
(2) ออกรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่สาํ หรับงบการเงินที่มีการแก้ ไข โดยรายงาน
ของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่ ต้ องไม่ลงวันที่ก่อนวันที่งบการเงินที่มีการแก้ ไขได้ รับ
อนุมัติ
12. กรณีท่กี ฎหมาย กฎระเบียบ หรือแม่บทการรายงานทางการเงิน ไม่มีข้อห้ ามสําหรับผู้บริหาร
ในการจํากัดการแก้ ไขงบการเงินที่ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
หรือเหตุการณ์ซ่ึงทําให้ เกิดการแก้ ไขนั้น และไม่มีข้อห้ ามสําหรับผู้ท่รี ับผิดชอบในการอนุ มัติ
งบการเงิน ในการจํากัดการอนุมัติการแก้ ไขนั้น ผู้สอบบัญชีสามารถจํากัดการใช้ วิธีการตรวจสอบ
สําหรับเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่กาํ หนดไว้ ตามย่อหน้ าที่ 11 (ข) (1) ได้ เช่นกัน
ในกรณีน้ ี ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
(ก) แก้ ไขรายงานของผู้สอบบัญชีโดยใส่วันที่เพิ่มเติมเฉพาะรายการที่แก้ ไข ซึ่งเป็ นการแสดง
ว่ าวีธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีต่อเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินนั้นจํากัด
เพียงการแก้ ไขงบการเงินตามที่อธิบายไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้ อง
เท่านั้น หรือ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก12)
(ข) ออกรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่หรือฉบับแก้ ไข โดยเพิ่มคําอธิบายในวรรคเน้ น
หรื อในวรรคอธิบายอื่น 4 ซึ่ งกล่ า วถึงวิธีของผู้ สอบบัญชี ในการตรวจสอบเหตุการณ์
ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ว่ าจํา กัด เพีย งการตรวจสอบการแก้ ไ ขงบการเงิน ตามที่
อธิบายไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้ องเท่านั้น
4

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 “วรรคเน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต”
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13. ในบางประเทศ ผู้บริหารอาจไม่ถูกกําหนดโดยกฎหมาย กฎระเบียบ หรือแม่บทการรายงาน
ทางการเงิน ให้ ต้องเผยแพร่ งบการเงินที่แก้ ไข ดังนั้นผู้สอบบัญชีไม่จาํ เป็ นต้ องออกรายงาน
ของผู้สอบบัญชีฉบับแก้ ไขหรือฉบับใหม่ อย่างไรก็ตาม หากผู้บริหารไม่แก้ ไขงบการเงินใน
สถานการณ์ท่ผี ้ ูสอบบัญชีเห็นว่าต้ องแก้ ไข (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก13-ก14)
(ก) ถ้ าผู้สอบบัญชียังไม่ได้ ส่งมอบรายงานให้ กจิ การ ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นในแบบ
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 7055 ในการเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชี หรือ
(ข) ถ้ าผู้สอบบัญชีได้ ส่งมอบรายงานให้ กจิ การแล้ ว ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อไปยังฝ่ ายบริหาร
และผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการบริหารกิจการ ไม่ ให้ เผยแพร่ งบ
การเงินให้ กบั บุคคลภายนอกก่อนทําการแก้ ไขในส่วนที่จาํ เป็ น หากกิจการนํางบการเงิน
ที่ยังไม่ได้ แก้ ไขนั้นออกเผยแพร่ ผู้สอบบัญชีจาํ เป็ นต้ องดําเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อ
ป้ องกันไม่ให้ บุคคลภายนอกนั้นใช้ รายงานของผู้สอบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก15–ก16)
ข้อเท็จจริงทีผ่ ูส้ อบบัญชีพบหลังจากการนํางบการเงินออกเผยแพร่
14. หลังจากงบการเงินได้ ออกเผยแพร่แล้ ว ผู้สอบบัญชีไม่มีภาระหน้ าที่ท่จี ะใช้ วิธกี ารตรวจสอบใด ๆ
เกี่ยวกับงบการเงินดังกล่ าว อย่างไรก็ตาม หากภายหลังจากงบการเงินได้ ออกเผยแพร่ แล้ ว
ผู้สอบบัญชีทราบถึงข้ อเท็จจริงที่มีอยู่ ณ วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งหากได้ ทราบ ณ
วันนั้นแล้ ว อาจทําให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องเสนอรายงานในแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้สอบบัญชีต้อง
ก. ปรึกษาหารือเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร และผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล (หากเหมาะสม)
ข. พิจารณาว่าต้ องมีการแก้ ไขงบการเงินหรือไม่ และหากต้ องแก้ ไข
ค. สอบถามผู้บริหารว่าจะดําเนินการในเรื่องดังกล่าวกับงบการเงินอย่างไร
15. ถ้ าผู้บริหารแก้ ไขงบการเงินใหม่ ผู้สอบบัญชีต้อง (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ ก17)
ก. ใช้ วิธกี ารตรวจสอบที่จาํ เป็ นสําหรับสถานการณ์การแก้ ไขงบการเงินนั้น
ข. สอบทานขั้นตอนการดําเนินการของผู้บริหาร เพื่อให้ แน่ใจว่าบุคคลที่เคยได้ รับงบการเงิน
ที่อ อกไปแล้ วพร้ อ มรายงานของผู้ ส อบบัญ ชี ได้ รับ การแจ้ งให้ ท ราบถึง สถานการณ์
ดังกล่าว
ค. หากไม่ใช่สถานการณ์ตามย่อหน้ าที่ 12
(1) ขยายวิธกี ารตรวจสอบตามย่อหน้ าที่ 6 และ 7 ไปจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีฉบับใหม่ และไม่ลงวันที่ในรายงานฉบับใหม่ก่อนวันที่มีการอนุมตั ิงบการเงิน
ที่มีการแก้ ไข และ
(2) ออกรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่สาํ หรับงบการเงินที่มีการแก้ ไข
ง. หากเป็ นสถานการณ์ตามย่อหน้ าที่ 12 ผู้สอบบัญชีต้องแก้ ไขรายงานของผู้สอบบัญชีหรือ
ออกรายงานฉบับใหม่ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 12
5

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 “การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต”
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16. ผู้สอบบัญชีต้องเพิ่มวรรคเน้ นหรือวรรคอธิบายอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีท่อี อกใหม่หรือที่
แก้ ไข โดยอ้ างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งได้ อธิบายอย่างละเอียดถึงเหตุผลของการ
แก้ ไขงบการเงินที่ได้ ออกไปแล้ วและรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับก่อนหน้ า
17. หากผู้บริหารไม่ได้ ดาํ เนินการตามขั้นตอนที่จาํ เป็ นเพื่อให้ แน่ ใจว่าบุคคลที่เคยได้ รับงบการเงินที่
ออกไปแล้ ว ได้ รับการแจ้ งให้ ทราบถึงสถานการณ์ดังกล่ าว และไม่ ทาํ การแก้ ไขงบการเงินใน
สถานการณ์ท่ผี ้ ูสอบบัญชีเห็นว่าจําเป็ นต้ องแก้ ไข ผู้สอบบัญชีต้องแจ้ งให้ ผ้ ูบริหารและผู้มีหน้ าที่
ในการกํากับดูแลที่ไม่ เกี่ยวข้ องกับการบริหารกิจการ6 ทราบว่าผู้สอบบัญชีจะดําเนินการเพื่อ
ป้ องกันไม่ให้ ผ้ ูอ่นื ใช้ รายงานของผู้สอบบัญชีในอนาคต หากได้ แจ้ งแล้ วผู้บริหารหรือผู้มีหน้ าที่
ในการกํากับดูแลไม่ได้ ดาํ เนินการตามขั้นตอนที่จาํ เป็ น ผู้สอบบัญชีต้องดําเนินการตามความ
เหมาะสมเพื่อป้ องกันไม่ให้ บุคคลเหล่านั้นใช้ รายงานของผู้สอบบัญชี

6

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 “การสื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล” ย่อหน้ าที่ 13
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การนําไปปฏิบตั ิและคําอธิบายอื่น
ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 1)
ก1. เมื่องบการเงินที่ตรวจสอบถูกนําไปรวมกับเอกสารอื่น ๆ หลังจากที่งบการเงินได้ ออกเผยแพร่
แล้ ว ผู้สอบบัญชีอาจต้ องมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นต่อเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่
ควรต้ องพิจารณา เช่น ข้ อกําหนดของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการนําหลักทรัพย์
ออกขายต่อสาธารณชนในประเทศที่นาํ หลักทรัพย์เหล่านั้นไปเสนอขาย ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชี
อาจต้ อ งใช้ ว ิธ ีก ารตรวจสอบเพิ่ ม เติม จนถึง วัน ที่ข องเอกสารการเสนอขายฉบับ สุด ท้ า ย
วิธกี ารตรวจสอบดังกล่าวรวมถึงวิธกี ารตามย่อหน้ าที่ 6 และ 7 ซึ่งจะตรวจสอบจนถึงวันที่หรือ
ใกล้ วันที่ของเอกสารการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับสุดท้ าย และการอ่านเอกสารการเสนอขาย
หลักทรัพย์เพื่อประเมินว่าข้ อมูลอื่นในเอกสารการเสนอขายหลักทรัพย์น้ันสอดคล้ องกับข้ อมูล
ทางการเงินที่ผ้ ูสอบบัญชีเข้ าไปเกี่ยวข้ องหรือไม่7
คําจํ ากัดความ
วันทีง่ บการเงินได้รบั การอนุมตั ิ (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 5 (ข))
ก2. ในบางประเทศ กฎหมายหรือกฎระเบียบจะกําหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (เช่ น ฝ่ ายบริหาร
หรือผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล) ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และกําหนดขั้นตอนการอนุมัติท่จี าํ เป็ นด้ วย ในประเทศอื่น ๆ ซึ่งขั้นตอน
การอนุ มัติอาจไม่ได้ กาํ หนดไว้ ในกฎหมายหรือกฎระเบียบ กิจการจะใช้ วิธีการของตนเองใน
การจัดทํางบการเงินตามความเห็นของฝ่ ายบริหารและโครงสร้ างการจัดการ ในบางประเทศ
ผู้ถือหุ้นจะต้ องอนุมัติงบการเงินในขั้นสุดท้ ายก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ ซึ่งในประเทศ
เหล่ านี้การอนุ มัติข้ันสุดท้ ายโดยผู้ถือหุ้ นไม่ ใช่ ส่ิงจําเป็ นที่ผ้ ูสอบบัญชีจะต้ องนํามาใช้ สรุปว่ า
ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอในการแสดงความเห็นต่ องบการเงิน
วันที่งบการเงินได้ รับการอนุ มัติตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้เป็ นวัน
ก่อนหน้ านั้น ซึ่งคือวันที่ผ้ ูมีอาํ นาจสรุปว่างบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินได้ จัดทํา
ขึ้นและผู้มีอาํ นาจได้ รับรองว่าตนมีความรับผิดชอบต่องบการเงินนั้นแล้ ว

7

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ 2
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วันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 5 (ค))
ก3. รายงานของผู้สอบบัญชี ไม่สามารถลงวันที่ก่อนวันที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อใช้ ในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน รวมถึงหลักฐานซึ่งกิจการ
ใช้ ในการจัดทํางบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเป็ นวันที่ผ้ ูมีอาํ นาจให้ การรับรอง
ว่าตนมีความรับผิดชอบต่องบการเงินเหล่านั้น8 ดังนั้น วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีจะต้ องไม่
เป็ นวันที่ก่อนวันที่งบการเงินได้ รับการอนุมัติตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 5 (ข) วันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีตามที่กล่ าวในย่ อหน้ าที่ 5 (ค) และวันที่กิจการได้ รับรายงานของผู้สอบบัญชี
อาจแตกต่างกันได้ จากการจัดการในช่วงเวลานั้น
วันทีเ่ ผยแพร่งบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 5 (ง))
ก4. วันที่เผยแพร่งบการเงิน โดยทั่วไปขึ้นอยู่กบั กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องของกิจการ ในบางสถานการณ์
วันที่เผยแพร่งบการเงินอาจเป็ นวันที่งบการเงินนําส่งต่อหน่วยงานราชการ เนื่องจากงบการเงิน
ไม่สามารถเผยแพร่ ได้ โดยไม่มีรายงานของผู้สอบบัญชี วันที่เผยแพร่งบการเงินจึงต้ องไม่เพียงแต่
เป็ นวันเดียวกับหรือหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีเท่านั้น แต่ต้องเป็ นวันที่เดียวกับ
หรือหลังจากวันที่กจิ การได้ รับรายงานของผู้สอบบัญชีด้วย
ข้ อควรพิจารณาสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก5. สําหรับหน่วยงานภาครัฐ วันที่เผยแพร่งบการเงินอาจเป็ นวันที่งบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบ
และรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ถูกนําเสนอต่อหน่วยงานราชการหรือต่อสาธารณะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นระหว่างวันที่ในงบการเงินและวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่
6-9)
ก6. วิธีการตรวจสอบที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 6 ซึ่งขึ้นอยู่กบั การประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี
เป็ นวิธกี ารที่จาํ เป็ นเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอ ซึ่งอาจรวมถึง
การสอบทานหรือทดสอบบันทึกและรายการบัญชีท่เี กิดขึ้นระหว่างวันที่ในงบการเงินและวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชี วิธีการตรวจสอบตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 6 และ 7 เป็ นวิธีการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมจากวิธีการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ซึ่งอาจทําให้ ได้ รับหลักฐาน
การสอบบัญชีเกี่ยวกับเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น เพื่อให้ ได้ หลักฐาน
การสอบบัญชีเกี่ยวกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบการเงิน เช่น วิธกี ารตรวจตัดยอดและวิธกี าร
ตรวจการรับชําระหนี้หลังวันสิ้นงวดของลูกหนี้การค้ า)

8

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 ย่อหน้ าที่ 41 และในบางกรณีกฎหมายและกฎระเบียบได้ กาํ หนดจุ ดของ
เวลาในกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินซึ่งคาดหมายว่าการตรวจสอบบัญชีจะเสร็จสิ้นไว้ ด้วย
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ก7. ย่อหน้ าที่ 7 กล่าวถึงวิธกี ารตรวจสอบที่ผ้ ูสอบบัญชีควรปฏิบัติเพื่อให้ เป็ นไปตามที่กาํ หนดในย่อ
หน้ าที่ 6 อย่ างไรก็ตาม วิธีการตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ผ้ ูสอบบัญชี
ปฏิบัติอาจขึ้นอยู่กับข้ อมูลที่มีให้ และโดยเฉพาะรายการทางบัญชีท่ไี ด้ บันทึกไว้ ต้ังแต่วันที่ใน
งบการเงิน ถ้ ารายการทางบัญชีเหล่ านั้นไม่เป็ นปั จจุ บันทําให้ ไม่มีการจัดทํางบการเงินระหว่าง
กาล (ไม่ว่าจะจัดทําขึ้นเพื่อใช้ เป็ นการภายในหรือเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก) หรือไม่ได้ จัดทํา
รายงานการประชุมของฝ่ ายบริหารหรือผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล วิธกี ารตรวจสอบที่เหมาะสม
อาจเป็ นการตรวจสอบสมุดบัญชี และบันทึกต่ าง ๆ ที่มี รวมทั้งใบแจ้ งยอดเงินฝากธนาคาร
ย่อหน้ าที่ ก8 ได้ ให้ ตัวอย่างกรณีเพิ่มเติมที่ผ้ ูสอบบัญชีอาจพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ก8. นอกจากวิธีการตรวจสอบที่กาํ หนดไว้ ท่ยี ่อหน้ าที่ 7 ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาตามความจําเป็ น
และเหมาะสมสําหรับวิธกี ารต่อไปนี้
•
อ่ า นงบประมาณล่ า สุด ของกิจ การ ประมาณการกระแสเงิ น สด และรายงานอื่น ๆ
สําหรับฝ่ ายบริหาร ในช่วงหลังวันที่ในงบการเงิน
•
สอบถาม หรือขยายขอบเขตการสอบถามซึ่งได้ กระทําโดยทางวาจาหรือเป็ นลายลักษณ์
อักษร เกี่ยวกับคดีความหรือการฟ้ องร้ องซึ่งที่ปรึกษากฎหมายของกิจการให้ ความสนใจ
หรือ
•
พิจารณาว่าคํารับรองของผู้บริหาร ซึ่งครอบคลุมถึงเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ที่เฉพาะเจาะจงอาจเป็ นสิ่งจําเป็ นเพื่อใช้ สนับสนุนหลักฐานการสอบบัญชีอ่นื จึงจะถือว่า
ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่
การสอบถาม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 7 (ข))
ก9. ในการสอบถามผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่กาํ กับดูแล (หากเหมาะสม) ว่ามีเหตุการณ์ภายหลังวันที่
ในงบการเงินที่อาจมีผลกระทบต่องบการเงินหรือไม่ ผู้สอบบัญชีอาจสอบถามถึงสถานะปัจจุบัน
ของรายการที่บั นทึกไว้ ในงบการเงินตามข้ อมูลเบื้องต้ นหรื อข้ อมู ลที่ยังไม่ มีข้อสรุป และอาจ
สอบถามเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
•
มีภาระผูกพัน การกู้ยืม หรือการคํา้ ประกันที่เกิดขึ้นใหม่ หรือไม่
•
มีการขายหรือซื้อสินทรัพย์ หรือมีแผนที่จะขายหรือซื้อสินทรัพย์ หรือไม่
•
มีการเพิ่มทุน หรือออกตราสารหนี้ เช่น การออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้ หรือมีข้อตกลง
หรือแผนในการควบรวมกิจการ หรือการเลิกกิจการ หรือไม่
•
มีสนิ ทรัพย์ท่ถี ูกเวนคืนโดยทางการหรือถูกทําลาย เช่น ไฟไหม้ หรือนํา้ ท่วม หรือไม่
•
มีความคืบหน้ าของหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่
•
มีรายการปรับปรุงทางบัญชีท่ผี ดิ ปกติหรือต้ องให้ ความสนใจเป็ นพิเศษหรือไม่
•
มีเหตุการณ์ท่ีเกิดหรืออาจจะเกิด ซึ่งอาจนําไปสู่ข้อสงสัยในเรื่องความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีท่ใี ช้ ในงบการเงินหรือไม่ ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ท่ที าํ ให้ เกิดข้ อสงสัย
เกี่ยวกับความเหมาะสมของข้ อสมมติในการดําเนินงานต่อเนื่องของกิจการ
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•
•

มีเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการประมาณการหรือสํารองต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ ใน
งบการเงินหรือไม่
มีเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้ องกับมูลค่าที่จะได้ รับคืนของสินทรัพย์หรือไม่

การอ่านรายงานการประชุม (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 7 (ค))
ข้ อควรพิจารณาสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก10. สําหรับหน่วยงานภาครัฐ ผู้สอบบัญชีอาจอ่านบันทึกของทางราชการเกี่ยวกับการดําเนินการที่
สําคัญของหน่ วยงานภาครัฐ และสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการดังกล่ าวที่ยังไม่ มีการ
บันทึกไว้ อย่างเป็ นทางการ
ข้อ เท็ จ จริ ง ที่ ผู ส้ อบบัญ ชี พ บหลัง จากวัน ที่ใ นรายงานของผู ส้ อบบัญ ชี แต่ ก่ อ นวัน ที่ เ ผยแพร่
งบการเงิน
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารต่อผูส้ อบบัญชี (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 10)
ก11. ตามที่อธิบายไว้ ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 เงื่อนไขในข้ อตกลงในการรับงานสอบ
บัญชี รวมถึงข้ อตกลงที่ผ้ ูบริหารจะแจ้ งให้ ผ้ ูสอบบัญชีทราบถึงข้ อเท็จจริงที่อาจกระทบต่องบ
การเงินซึ่งผู้บริหารทราบในระหว่างวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี และวันที่เผยแพร่งบการเงิน9
การลงวันที่สองวัน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 12 (ก))
ก12. จากสถานการณ์ท่กี ล่ าวไว้ ท่ยี ่อหน้ าที่ 12 (ก) เมื่อผู้สอบบัญชีแก้ ไขรายงานของผู้สอบบัญชี
โดยเพิ่มวันที่ซ่ึงจํากัดเฉพาะการแก้ ไขงบการเงิน วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน
ก่อนการแก้ ไขยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากวันที่ดังกล่าวทําให้ ผ้ ูอ่านงบการเงินทราบว่างาน
ตรวจสอบงบการเงินได้ เสร็จสิ้นแล้ ว ณ วันนั้น อย่างไรก็ตาม วันที่แสดงเพิ่มเติมอีกวันหนึ่งใน
รายงานของผู้สอบบัญชี จะทําให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินทราบว่าวิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีท่มี ี
ต่อมาจนถึงวันที่ดังกล่ าว จํากัดอยู่เพียงการแก้ ไขงบการเงินในภายหลังเท่านั้น ตัวอย่ างการ
แสดงวันที่เพิ่มเติม มีดังนี้
(วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี) ยกเว้ นที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ
Y ซึ่งลงวันที่ (เป็ นวันที่เสร็จสิ้นการตรวจสอบสําหรับการแก้ ไขงบการเงินตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ Y)

9

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้ าที่ ก23
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ผูบ้ ริหารไม่แก้ไขงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 13)
ก13. ในบางประเทศ ผู้บริหารอาจไม่ถูกกําหนดโดยกฎหมาย กฎระเบียบ หรือแม่บทการรายงาน
ทางการเงิน ให้ ต้องเผยแพร่ งบการเงินที่แก้ ไข กรณีดังกล่ าวมักเกิดขึ้นเมื่องบการเงินงวดถัด
มากําลังจะเผยแพร่ โดยมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเหมาะสมในงบการเงินงวดถัดมานั้นแทน
ข้ อควรพิจารณาสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก14. สําหรับหน่วยงานภาครัฐ สิ่งที่ควรปฏิบัติตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 13 กรณีท่ฝี ่ ายบริหารไม่
แก้ ไขงบการเงิน อาจรวมถึงการรายงานให้ หน่วยงานราชการนั้นทราบ หรือรายงานต่อหน่วยงาน
อื่นตามโครงสร้ างการรายงาน เกี่ยวกับผลกระทบของเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ต่องบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี
การดํ า เนิ น การของผู ส้ อบบัญ ชี เ พื ่อ ป้ องกัน การนํ า รายงานของผู ส้ อบบัญ ชี ไ ปอ้ า งอิ ง (อ้ า งถึ ง
ย่อหน้ าที่ 13 (ข))
ก15. ผู้สอบบัญชีอาจจําเป็ นต้ องตอบสนองต่อภาระผูกพันทางกฎหมายเพิ่มเติม ถึงแม้ ว่าผู้สอบบัญชี
จะได้ แจ้ งไปยังผู้บริหารไม่ให้ เผยแพร่ งบการเงิน และผู้บริหารเห็นด้ วยกับคําขอดังกล่าวของ
ผู้สอบบัญชี
ก16. เมื่อผู้บริหารเผยแพร่งบการเงินทั้งที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ แจ้ งให้ ผ้ ูบริหารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไม่ ให้ เผยแพร่ แล้ วนั้น การดําเนินการของผู้สอบบัญชีเพื่อป้ องกันไม่ ให้ ผ้ ูอ่ืนใช้ รายงานของ
ผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ขึ้นอยู่กับสิทธิและภาระผูกพันทางกฎหมายของผู้สอบบัญชี ดังนั้น
ผู้สอบบัญชีจึงควรพิจารณาขอคําปรึกษาด้ านกฎหมายตามความเหมาะสม
ข้อเท็จจริงทีผ่ ูส้ อบบัญชีพบหลังจากการนํางบการเงินออกเผยแพร่
ผูบ้ ริหารไม่แก้ไขงบการเงิน (อ้ างถึงย่อหน้ าที่ 15)
ข้ อควรพิจารณาสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ก17. ในบางประเทศ กฎหมายอาจไม่ อ นุ ญ าตให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ เผยแพร่ ง บการเงิ น ที่แ ก้ ไ ข
ในสถานการณ์ดังกล่ าว สิ่งที่ผ้ ูสอบบัญชีควรกระทําอาจเป็ นการรายงานไปยังหน่ วยงานทาง
กฎหมายที่เหมาะสม
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การดํ า เนิ น การของผู ส้ อบบัญ ชี เ พื ่อ ป้ องกัน การนํ า รายงานของผู ส้ อบบัญ ชี ไ ปอ้า งอิ ง (อ้ า งถึ ง
ย่อหน้ าที่ 17)
ก18. เมื่ อ ผู้ ส อบบัญ ชีเ ชื่ อ ว่ า ผู้ บ ริห ารหรือ ผู้ มีห น้ า ที่กาํ กับ ดูแ ล ไม่ ป ฏิบัติต ามขั้ น ตอนที่จาํ เป็ น
ในการป้ องกันไม่ ให้ ผ้ ู อ่ืนใช้ รายงานของผู้ สอบบัญชี ต่องบการเงินที่ออกเผยแพร่ ก่อนหน้ านี้
ทั้งที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ แจ้ งไปก่อนหน้ านี้แล้ วว่าจะดําเนินการเพื่อป้ องกันไม่ให้ ผ้ ูอ่นื นํารายงานไปใช้
การดําเนินการของผู้สอบบัญชีเพื่อป้ องกันไม่ให้ ผ้ ูอ่นื ใช้ รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน
ขึ้นอยู่กบั สิทธิและภาระผูกพันทางกฎหมายของผู้สอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงควรพิจารณา
ขอคําปรึกษาด้ านกฎหมายตามความเหมาะสม
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