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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชี เกี่ยวกับเหตุการณ์

ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ในการตรวจสอบงบการเงิน แต่ไม่รวมถึงความรับผิดชอบของผู้สอบ

บัญชีต่อข้อมูลอื่นที่ได้รับภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซ่ึงได้มีการกล่าวไว้ในมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง)1 อย่างไรกต็าม ข้อมูลอื่นนั้นอาจน ามาซ่ึงเหตุการณ์ภายหลัง

วันที่ในงบการเงินซ่ึงรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1) 

เหตุการณภ์ายหลงัวนัที่ในงบการเงิน 

2. งบการเงินอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นภายหลังวันที่ในงบการเงิน ซ่ึงแม่บท 

การรายงานทางการเงินส่วนใหญ่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวไว้2 โดยทั่วไป แม่บทการรายงาน 

ทางการเงินได้จ าแนกเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

(ก) เหตุการณ์ซ่ึงมีหลักฐานยืนยันว่าเหตุการณ์นั้นมีอยู่ ณ วันที่ในงบการเงิน 

(ข) เหตุการณ์ซ่ึงมีหลักฐานยืนยันว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) กล่าวว่า วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีท าให้ผู้อ่าน 

งบการเงินทราบว่าผู้สอบบัญชีได้พิจารณาผลกระทบของเหตุการณ์และรายการที่ผู้สอบบัญชีทราบ  

ซ่ึงเป็นรายการที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่นั้น3
 

วนัถือปฏิบติั 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่เร่ิม 

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถุประสงค ์

4. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีคือ  

(ก) เพื่อให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ว่างบการเงินได้สะท้อนให้

เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ในงบการเงินและวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี  

ซ่ึงต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเหมาะสม ตามที่ก าหนดโดยแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่  

 
1 

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเก่ียวกับข้อมูลอ่ืน” 

2
  ตั วอย่ างเช่ น  ในมาตรฐานการบัญ ชี  ฉ บับที่  10 “ เห ตุการณ์ ภายห ลั งรอบ ระยะเวลารายงาน”  กล่ าว ถึงวิ ธี ป ฏิ บั ติ ต่ อ 

งบการเงินเก่ียวกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนระหว่างวันที่ในงบการเงิน (หรือที่ในมาตรฐานการบัญชีเรียกว่า “วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน”) 

และวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ 
3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที่ ก66 
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(ข) เพื่อตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อข้อเทจ็จริงที่ผู้สอบบัญชีพบภายหลังวันที่ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี ที่หากผู้สอบบัญชีได้ทราบ ณ วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีอาจท าให้ผู้สอบ

บัญชีต้องเสนอรายงานของผู้สอบบัญชใีนแบบที่เปล่ียนแปลงไป 

ค าจ ากดัความ 

5. เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต์่อไปนี้ มีความหมายดังนี้  

(ก) วันที่ในงบการเงิน หมายถึง วันที่สุดท้ายของรอบระยะเวลาล่าสุดของงบการเงิน  

(ข) วันที่งบการเงินได้รับการอนุมัติ หมายถึง วันที่งบการเงินและส่วนประกอบต่าง ๆ ของ 

งบการเงินรวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้จัดท าขึ้ นและผู้ มีอ านาจของกิจการ

ได้รับรองว่ามีความรับผิดชอบต่องบการเงินนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก2) 

(ค) วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี หมายถึง วันที่ผู้สอบบัญชีลงวันที่ในรายงานต่องบการเงิน

ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก3) 

(ง) วันที่เผยแพร่งบการเงิน หมายถึง วันที่รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินที่ตรวจสอบ

แล้วพร้อมส าหรับการเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก (อ้างถึงย่อหน้า ก4-ก5) 

(จ) เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 

ในงบการเงินและวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี และข้อเทจ็จริงที่ผู้สอบบัญชีพบภายหลัง

วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ขอ้ก าหนด 

เหตุการณท์ี่เกิดขึ้ นระหว่างวนัที่ในงบการเงินและวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชี 

6. ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

ที่แสดงว่าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นระหว่างวันที่ในงบการเงินและวันที่ในรายงานของ 

ผู้สอบบัญชี ซ่ึงต้องปรับปรุงรายการหรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินได้ถูกระบุ อย่างไรกต็าม 

ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมส าหรับเหตุการณ์ที่ได้ตรวจสอบและให้

ข้อสรุปที่น่าพอใจแล้ว (อ้างถึงย่อหน้า ก6) 

7. ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธีการตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 6 โดยครอบคลุมช่วงเวลาระหว่างวันที่ใน 

งบการเงินจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีหรือใกล้วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีที่สุดเท่าที่

จะเป็นไปได้ โดยผู้สอบบัญชีต้องใช้การประเมินความเส่ียงของผู้สอบบัญชีในการก าหนดลักษณะ

และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบดังกล่าว ซ่ึงรวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก7-ก8) 

(ก) การท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารได้ก าหนดไว้เพื่อให้แน่ใจว่า 

มีการระบุถึงเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

(ข) การสอบถามผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (หากเหมาะสม) ว่ามีเหตุการณ์ภายหลัง

วันที่ในงบการเงินที่มีผลกระทบต่องบการเงินเกิดขึ้นหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก9) 
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(ค) การอ่านรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร และรายงานการประชุม 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ถ้ามี) ที่จัดให้มีขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน และสอบถาม

เกี่ยวกับเร่ืองที่มีการปรึกษาหารือในที่ประชุมดังกล่าวซ่ึงยังมิได้จัดท ารายงานการประชุมไว้ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก10) 

(ง) การอ่านงบการเงินระหว่างกาลคร้ังล่าสุดซ่ึงเป็นงวดภายหลังวันที่ในงบการเงิน (ถ้ามี) 

8. ถ้าผลของการตรวจสอบตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 6 และ 7 ท าให้ผู้สอบบัญชีระบุได้ถึงเหตุการณ์

ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ซ่ึงต้องปรับปรุงรายการหรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ผู้สอบบัญชี

ต้องพิจารณาว่างบการเงินได้สะท้อนถึงเหตุการณ์ดังกล่าวไว้อย่างเหมาะสม ตามที่ก าหนดโดย

แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่ 

หนงัสือรบัรอง 

9. ผู้สอบบัญชีต้องขอให้ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (หากเหมาะสม) จัดท าหนังสือ

รับรองตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 5804 ว่าเหตุการณ์ภายหลังวันที่ 

ในงบการเงินทุกรายการ ซ่ึงต้องปรับปรุงรายการหรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามที่ก าหนด

โดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ได้มีการปรับปรุงรายการหรือเปิดเผยข้อมูลแล้ว 

ขอ้เท็จจริงที่ผูส้อบบญัชีพบหลงัจากวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีแต่ก่อนวนัที่เผยแพร่งบการเงิน 

10. ผู้สอบบัญชีไม่มีหน้าที่ในการปฏิบัตงิานตรวจสอบใด ๆ ต่องบการเงิน ภายหลังวันที่ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม หากภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี แต่ก่อนวันที่ เผยแพร่ 

งบการเงิน ผู้สอบบัญชีได้ทราบถึงข้อเทจ็จริงซ่ึงหากพบ ณ วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี อาจ

ท าให้ผู้สอบบัญชีต้องเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบที่เปล่ียนแปลงไป ผู้สอบบัญชีต้อง 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก11-ก12) 

(ก) ปรึกษาหารือเร่ืองดังกล่าวกับผู้บริหาร และผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (หากเหมาะสม) 

(ข) พิจารณาว่าต้องมีการแก้ไขงบการเงินหรือไม่ และหากต้องแก้ไข 

(ค) สอบถามผู้บริหารว่าจะด าเนินการในเร่ืองดังกล่าวกับงบการเงินอย่างไร 

11. ถ้าผู้บริหารแก้ไขงบการเงิน ผู้สอบบัญชต้ีอง 

(ก) ใช้วิธีการตรวจสอบที่จ าเป็นส าหรับสถานการณ์ของการแก้ไขนั้น 

(ข) หากไม่ใช่สถานการณ์ตามย่อหน้าที่ 12 

(1) ขยายวิธีการตรวจสอบตามย่อหน้าที่ 6 และ 7 ไปจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบ

บัญชีฉบับใหม่ และ 

(2) ออกรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่ส าหรับงบการเงินที่มีการแก้ไข โดยรายงานของ

ผู้สอบบัญชีฉบับใหม่ ต้องไม่ลงวันที่ก่อนวันที่งบการเงินที่มีการแก้ไขได้รับอนุมัติ 

 
4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 “หนังสือรับรอง” 
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12. กรณีที่กฎหมาย กฎระเบียบ หรือแม่บทการรายงานทางการเงิน ไม่ มีข้อห้ามส าหรับผู้บริหาร 

ในการจ ากัดการแก้ไขงบการเงินที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินหรือ

เหตุการณ์ ซ่ึงท าให้เกิดการแก้ไขนั้น และไม่มีข้อห้ามส าหรับผู้ที่รับผิดชอบในการอนุมัติงบการเงิน 

ในการจ ากัดการอนุมัติการแก้ไขนั้น ผู้สอบบัญชีสามารถจ ากัดการใช้วิธีการตรวจสอบส าหรับ

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ก าหนดไว้ตามย่อหน้าที่ 11(ข)(1) ได้เช่นกัน ในกรณีนี้  

ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

(ก) แก้ไขรายงานของผู้สอบบัญชีโดยใส่วันที่เพิ่มเติมเฉพาะรายการที่แก้ไข ซ่ึงเป็นการแสดงว่า

วธีิการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีต่อเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินนั้นจ ากัดเพียง 

การแก้ไขงบการเงินตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องเท่านั้น  

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก13) 

(ข) ออกรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่หรือฉบับแก้ไข โดยเพิ่มค าอธิบายในวรรคเน้นหรือ 

ในวรรคอธิบายอื่น5 ซ่ึงกล่าวถึงวิธีของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลัง

วันที่ในงบการเงิน ว่าจ ากัดเพียงการตรวจสอบการแก้ไขงบการเงินตามที่อธิบายไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

13. ในบางประเทศ ผู้บริหารอาจไม่ถูกก าหนดโดยกฎหมาย กฎระเบียบ หรือแม่บทการรายงาน 

ทางการเงิน ให้ต้องเผยแพร่งบการเงินที่แก้ไข ดังนั้น ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องออกรายงานของ

ผู้สอบบัญชีฉบับแก้ไขหรือฉบับใหม่ อย่างไรกต็าม หากผู้บริหารไม่แก้ไขงบการเงินในสถานการณ์

ที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าต้องแก้ไข (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก14-ก15) 

(ก) ถ้าผู้สอบบัญชียังไม่ได้ส่งมอบรายงานให้กิจการ ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นในแบบ 

ที่เปล่ียนแปลงไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)6  

ในการเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี หรือ 

(ข) ถ้าผู้สอบบัญชีได้ส่งมอบรายงานให้กิจการแล้ว ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อไปยังฝ่ายบริหาร

และผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการ ไม่ให้เผยแพร่ 

งบการเงินให้กับบุคคลภายนอกก่อนแก้ไขในส่วนที่จ าเป็น หากกิจการน างบการเงินที่ยัง

ไม่ได้แก้ไขนั้นออกเผยแพร่ ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกัน

ไม่ให้บุคคลภายนอกนั้นใช้รายงานของผู้สอบบัญช ี(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก16–ก17) 

ขอ้เท็จจริงที่ผูส้อบบญัชีพบหลงัจากการน างบการเงินออกเผยแพร่ 

14. หลังจากงบการเงินได้ออกเผยแพร่แล้ว ผู้สอบบัญชีไม่มีภาระหน้าที่ที่จะใช้วิธีการตรวจสอบใด ๆ 

เกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าว อย่างไรกต็าม หากภายหลังจากงบการเงินได้ออกเผยแพร่แล้ว ผู้สอบ

บัญชีทราบถึงข้อเทจ็จริงที่มีอยู่ ณ วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซ่ึงหากได้ทราบ ณ วันนั้นแล้ว 

อาจท าให้ผู้สอบบัญชีต้องเสนอรายงานในแบบที่เปล่ียนแปลงไป ผู้สอบบัญชีต้อง 

 
5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอ่ืนในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”  

6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 
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(ก) ปรึกษาหารือเร่ืองดังกล่าวกับผู้บริหาร และผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (หากเหมาะสม) 

(ข) พิจารณาว่าต้องมีการแก้ไขงบการเงินหรือไม่ และหากต้องแก้ไข 

(ค) สอบถามผู้บริหารว่าจะด าเนินการในเร่ืองดังกล่าวกับงบการเงินอย่างไร (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

ก18) 

15. ถ้าผู้บริหารแก้ไขงบการเงินใหม่ ผู้สอบบัญชีต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก19) 

(ก) ใช้วิธีการตรวจสอบที่จ าเป็นส าหรับสถานการณ์การแก้ไขงบการเงินนั้น 

(ข) สอบทานขั้นตอนการด าเนินการของผู้บริหาร เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่เคยได้รับงบการเงินที่

ออกไปแล้วพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ได้รับการแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าว  

(ค) หากไม่ใช่สถานการณ์ตามย่อหน้าที่ 12 

(1) ขยายวิธีการตรวจสอบตามย่อหน้าที่ 6 และ 7 ไปจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบ

บัญชีฉบับใหม่ และไม่ลงวันที่ในรายงานฉบับใหม่ก่อนวันที่มีการอนุมัติงบการเงิน

ที่มีการแก้ไข และ 

(2) ออกรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่ส าหรับงบการเงินที่มีการแก้ไข 

(ง) หากเป็นสถานการณ์ตามย่อหน้าที่ 12 ผู้สอบบัญชีต้องแก้ไขรายงานของผู้สอบบัญชีหรือ 

ออกรายงานฉบับใหม่ตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 12 

16. ผู้สอบบัญชีต้องเพิ่มวรรคเน้นหรือวรรคอธิบายอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีที่ออกใหม่หรือที่

แก้ไข โดยอ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงได้อธิบายอย่างละเอียดถึงเหตุผลของการแก้ไข 

งบการเงินที่ได้ออกไปแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชฉีบับก่อนหน้า 

17. หากผู้บริหารไม่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่จ าเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่เคยได้รับงบการเงิน 

ที่ออกไปแล้ว ได้รับการแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าว และไม่แก้ไขงบการเงินในสถานการณ์ที่

ผู้สอบบัญชีเห็นว่าจ าเป็นต้องแก้ไข ผู้สอบบัญชต้ีองแจ้งให้ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลที่

ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการ7 ทราบว่าผู้สอบบัญชีจะด าเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้

รายงานของผู้สอบบัญชีในอนาคต หากได้แจ้งแล้วผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลไม่ได้

ด าเนินการตามขั้นตอนที่จ าเป็น ผู้สอบบัญชีต้องด าเนินการตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้

บุคคลเหล่านั้นใช้รายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก20) 

 
7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล” ย่อหน้าที่ 13 
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การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอื่น 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่ 1) 

ก1. เม่ืองบการเงินที่ตรวจสอบถูกน าไปรวมกับเอกสารอื่น ๆ หลังจากที่งบการเงินได้ออกเผยแพร่แล้ว 

(นอกเหนือจากรายงานประจ าปีซ่ึงได้รวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 

(ปรับปรุง)) ผู้สอบบัญชีอาจต้องมีความรับผดิชอบเพิ่มขึ้นต่อเหตุการณภ์ายหลังวันที่ในงบการเงิน

ที่ควรต้องพิจารณา เช่น ข้อก าหนดของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักทรัพย์

ออกขายต่อสาธารณชนในประเทศที่น าหลักทรัพย์เหล่านั้นไปเสนอขาย ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชี

อาจต้องใช้วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมจนถึงวันที่ของเอกสารการเสนอขายฉบับสุดท้าย  วิธีการ

ตรวจสอบดังกล่าวรวมถึงวิธีการตามย่อหน้าที่ 6 และ 7 ซ่ึงจะตรวจสอบจนถึงวันที่หรือใกล้วันที่

ของเอกสารการเสนอขายหลักทรัพยฉ์บับสุดท้าย และการอ่านเอกสารการเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อ

ประเมินว่าข้อมูลอื่นในเอกสารการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นสอดคล้องกับข้อมูลทางการเงินที่  

ผู้สอบบัญชีเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่8
 

ค าจ ากดัความ  

วนัทีง่บการเงินไดร้บัการอนุมติั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 5(ข)) 

ก2. ในบางประเทศ กฎหมายหรือกฎระเบียบจะก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (เช่น ฝ่ายบริหาร หรือ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล) ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินและหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน และก าหนดขั้นตอนการอนุมัติที่จ าเป็นด้วย ในประเทศอื่น ๆ ซ่ึงขั้นตอนการอนุมัติอาจ

ไม่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎระเบียบ กิจการจะใช้วิธีการของตนเองในการจัดท างบการเงิน

ตามความเห็นของฝ่ายบริหารและโครงสร้างการจัดการ ในบางประเทศ  ผู้ถือหุ้นจะต้องอนุมัติ 

งบการเงินในขั้นสุดท้ายก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ ซ่ึงในประเทศเหล่านี้  การอนุมัติขั้น

สุดท้ายโดยผู้ถือหุ้นไม่ใช่ส่ิงจ าเป็นที่ผู้สอบบัญชีจะต้องน ามาใช้สรุปว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชี

ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน วันที่งบการเงินได้รับการอนุมัติตาม

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เป็นวันก่อนหน้านั้น ซ่ึงคือวันที่ผู้ มีอ านาจสรุปว่า 

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้จัดท าขึ้ นและผู้ มีอ านาจได้รับรองว่าตนมี 

ความรับผิดชอบต่องบการเงินนั้นแล้ว 

วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 5(ค)) 

ก3. รายงานของผู้สอบบัญชี ไม่สามารถลงวันที่ก่อนวันที่ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน รวมถึงหลักฐานซ่ึงกิจการใช้

ในการจัดท างบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และเป็นวันที่ผู้มีอ านาจให้การรับรองว่าตนมี

 
8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี” ย่อหน้าที่ 2 
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ความรับผิดชอบต่องบการเงินเหล่านั้น9 ดังนั้น วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นวันที่

ก่อนวันที่งบการเงินได้รับการอนุมัติตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 5(ข) วันที่ในรายงานของผู้สอบ

บัญชีตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 5(ค) และวันที่กิจการได้รับรายงานของผู้สอบบัญชีอาจแตกตา่งกันได้

จากการจัดการในช่วงเวลานั้น 

วนัทีเ่ผยแพร่งบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 5(ง)) 

ก4. วันที่เผยแพร่งบการเงิน โดยทั่วไปขึ้ นอยู่กับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของกิจการ ในบางสถานการณ์ 

วันที่เผยแพร่งบการเงินอาจเป็นวันที่งบการเงินน าส่งต่อหน่วยงานราชการ เนื่องจากงบการเงิน  

ไม่สามารถเผยแพร่ได้โดยไม่มีรายงานของผู้สอบบัญชี วันที่เผยแพร่งบการเงินจึงต้องไม่เพียงแตเ่ป็น

วันเดียวกับหรือหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีเท่านั้น แต่ต้องเป็นวันที่ เดียวกับหรือ

หลังจากวันที่กิจการได้รับรายงานของผู้สอบบัญชีด้วย 

ข้อควรพิจารณาส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  

ก5. ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ วันที่เผยแพร่งบการเงินอาจเป็นวนัที่งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบและ

รายงานของผู้สอบบัญชีได้ถูกน าเสนอต่อหน่วยงานราชการหรือต่อสาธารณะ 

เหตุการณท์ี่เกิดขึ้ นระหว่างวนัทีใ่นงบการเงินและวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 6-9) 

ก6. วิธีการตรวจสอบที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 6 ซ่ึงขึ้นอยู่กับการประเมินความเส่ียงของผู้สอบบัญชีเป็น

วิธีการที่จ าเป็นเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ซ่ึงอาจรวมถึงการสอบ

ทานหรือทดสอบบันทึกและรายการบัญชีที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ในงบการเงินและวันที่ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชี วิธีการตรวจสอบตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 6 และ 7 เป็นวิธีการตรวจสอบ

เพิ่มเติมจากวิธีการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ซ่ึงอาจท าให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี

เกี่ยวกับเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น เพื่อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชี

เกี่ยวกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบการเงิน เช่น วิธีการตรวจตัดยอดและวิธีการตรวจการรับช าระ

หนี้หลังวันส้ินงวดของลูกหนี้การค้า) 

ก7. ย่อหน้าที่ 7 กล่าวถึงวิธีการตรวจสอบที่ผู้สอบบัญชีควรปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน 

ย่อหน้าที่ 6 อย่างไรกต็าม วิธีการตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี

ปฏิบัติอาจขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีให้ และโดยเฉพาะรายการทางบัญชีที่ได้บันทึกไว้ตั้งแต่วันที่ใน 

งบการเงิน ถ้ารายการทางบัญชีเหล่านั้นไม่เป็นปัจจุบันท าให้ไม่มีการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

(ไม่ว่าจะจัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นการภายในหรือเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก) หรือไม่ได้จัดท ารายงาน

การประชุมของฝ่ายบริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมอาจเป็น

การตรวจสอบสมุดบัญชีและบันทึกต่าง ๆ ที่มี รวมทั้งใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร ย่อหน้าที่ ก8 

ได้ให้ตัวอย่างกรณีเพิ่มเติมที่ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว 

 
9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 ย่อหน้าที่ 41 และในบางกรณีกฎหมายและกฎระเบียบได้ก าหนดจุดของเวลาในกระบวนการจัดท า

รายงานทางการเงินซึ่งคาดหมายว่าการตรวจสอบบัญชีจะเสร็จสิ้นไว้ด้วย 
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ก8. นอกจากวิธีการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ที่ย่อหน้าที่ 7 ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาตามความจ าเป็นและ

เหมาะสมส าหรับวิธีการต่อไปนี้  

• อ่านงบประมาณล่าสุดของกิจการ ประมาณการกระแสเงินสด และรายงานอื่น ๆ ส าหรับ 

ฝ่ายบริหาร ในช่วงหลังวันที่ในงบการเงิน 

• สอบถาม หรือขยายขอบเขตการสอบถาม ซ่ึงได้กระท าโดยทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร 

เกี่ยวกับคดีความหรือการฟ้องร้องซ่ึงที่ปรึกษากฎหมายของกิจการให้ความสนใจ หรือ 

• พิจารณาว่าค ารับรองของผู้บริหาร ซ่ึงครอบคลุมถึงเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่

เฉพาะเจาะจงอาจเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อใช้สนับสนุนหลักฐานการสอบบัญชีอื่น จึงจะถือว่า

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ 

การสอบถาม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 7(ข)) 

ก9. ในการสอบถามผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (หากเหมาะสม) ว่ามีเหตุการณ์ภายหลัง

วันที่ในงบการเงินที่อาจมีผลกระทบต่องบการเงินหรือไม่ ผู้สอบบัญชีอาจสอบถามถึงสถานะปัจจุบัน

ของรายการที่บันทึกไว้ในงบการเงินตามข้อมูลเบื้องต้นหรือข้อมูลที่ยังไม่มีข้อสรุป และอาจสอบถาม

เกี่ยวกับเร่ืองต่อไปนี้ 

• มีภาระผูกพัน การกู้ยืม หรือการค า้ประกันที่เกิดขึ้นใหม่ หรือไม่ 

• มีการขายหรือซ้ือสินทรัพย ์หรือมีแผนที่จะขายหรือซ้ือสินทรัพย์ หรือไม่ 

• มีการเพิ่มทุน หรือออกตราสารหนี้  เช่น การออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้ หรือมีข้อตกลง

หรือแผนในการควบรวมกิจการ หรือการเลิกกิจการ หรือไม่ 

• มีสินทรัพย์ที่ถูกเวนคืนโดยทางการหรือถูกท าลาย เช่น ไฟไหม้หรือน า้ท่วม หรือไม่ 

• มีความคืบหน้าของหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ 

• มีรายการปรับปรุงทางบัญชีที่ผิดปกติหรือต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษหรือไม่ 

• มีเหตุการณ์ที่เกิดหรืออาจจะเกิด ซ่ึงอาจน าไปสู่ข้อสงสัยในเร่ืองความเหมาะสมของ

นโยบายการบัญชีที่ใช้ในงบการเงินหรือไม่ ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ที่ท าให้เกิดข้อสงสัย

เกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อสมมติในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ 

• มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการประมาณการหรือส ารองต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ใน 

งบการเงินหรือไม่ 

• มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซ่ึงเกี่ยวข้องกับมูลค่าที่จะได้รับคืนของสินทรัพย์หรือไม่ 

การอ่านรายงานการประชุม (อ้างถึงย่อหน้าที่ 7(ค)) 

ข้อควรพิจารณาส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก10. ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ผู้สอบบัญชีอาจอ่านบันทึกของทางราชการเกี่ยวกับการด าเนินการที่

ส าคัญของหน่วยงานภาครัฐ และสอบถามเกี่ยวกับเร่ืองการด าเนินการดังกล่าวที่ยังไม่มีการบันทึก

ไว้อย่างเป็นทางการ 
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ขอ้เท็จจริงทีผู่ส้อบบญัชีพบหลงัจากวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชี แต่ก่อนวนัที่เผยแพร่งบการเงิน 

นยัของขอ้มูลอ่ืนทีไ่ดร้บัภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 10) 

ก11. แม้ว่าผู้สอบบัญชีไม่มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติวิธีตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินภายหลังวันที่

ในรายงานของผู้สอบบัญชี แต่ก่อนวันที่งบการเงินได้ออกเผยแพร่ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

720 (ปรับปรุง) มีข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลอื่นที่ได้รับภายหลังวันที่ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงข้อมูลอื่นที่ได้รับภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี แต่ก่อนวันที่ 

งบการเงินได้ออกเผยแพร่ 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่อผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 10) 

ก12. ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 เงื่อนไขในข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี 

รวมถึงข้อตกลงที่ผู้บริหารจะแจ้งให้ผู้สอบบัญชีทราบถึงข้อเท็จจริงที่อาจกระทบต่องบการเงิน  

ซ่ึงผู้บริหารทราบในระหว่างวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี และวันที่เผยแพร่งบการเงิน10 

การลงวันที่สองวัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 12(ก)) 

ก13. จากสถานการณ์ที่กล่าวไว้ที่ย่อหน้าที่ 12(ก) เม่ือผู้สอบบัญชีแก้ไขรายงานของผู้สอบบัญชีโดยเพิ่ม

วันที่  ซ่ึงจ ากัดเฉพาะการแก้ไขงบการเงิน วันที่ในรายงานของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินก่อน 

การแก้ไขยังคงไม่เปล่ียนแปลง เนื่องจากวันที่ดังกล่าวท าให้ผู้อ่านงบการเงินทราบว่า งานตรวจสอบ

งบการเงินได้เสร็จส้ินแล้ว ณ วันนั้น อย่างไรก็ตาม วันที่แสดงเพิ่มเติมอีกวันหนึ่งในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี จะท าให้ผู้ ใช้งบการเงินทราบว่าวิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่มีต่อมาจนถึงวันที่

ดังกล่าว จ ากัดอยู่เพียงการแก้ไขงบการเงินในภายหลังเท่านั้น ตัวอย่างการแสดงวันที่เพิ่มเติม มีดังนี้  

(วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี) ยกเว้นที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ Y ซ่ึงลง

วันที่ (เป็นวันที่เสร็จส้ินการตรวจสอบส าหรับการแก้ไขงบการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ Y) 

ผูบ้ริหารไม่แกไ้ขงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 13) 

ก14. ในบางประเทศ ผู้บริหารอาจไม่ถูกก าหนดโดยกฎหมาย กฎระเบียบ หรือแม่บทการรายงาน 

ทางการเงิน ให้ต้องเผยแพร่งบการเงินที่แก้ไข กรณีดังกล่าวมักเกิดขึ้นเม่ืองบการเงินงวดถัดมา

ก าลังจะเผยแพร่ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมในงบการเงินงวดถัดมานั้นแทน 

ข้อควรพิจารณาส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก15. ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เร่ืองที่ควรปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 13 กรณีที่ฝ่ายบริหาร 

ไม่แก้ไขงบการเงนิ อาจรวมถึงการรายงานให้หน่วยงานราชการนั้นทราบ หรือรายงานต่อหน่วยงานอื่น

ตามโครงสร้างการรายงาน เกี่ยวกับผลกระทบของเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินต่อ 

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี 
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การด าเนินการของผูส้อบบญัชีเพือ่ป้องกนัการน ารายงานของผูส้อบบญัชไีปอ้างอิง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 13(ข)) 

ก16. ผู้สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องตอบสนองต่อภาระผูกพันทางกฎหมายเพิ่มเติม ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชจีะได้

แจ้งไปยังผู้บริหารไม่ให้เผยแพร่งบการเงิน และผู้บริหารเห็นด้วยกับค าขอดังกล่าวของผู้สอบบัญชี 

ก17. เม่ือผู้บริหารเผยแพร่งบการเงินทั้งที่ผู้สอบบัญชีได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ไม่ให้เผยแพร่แล้วนั้น การด าเนินการของผู้สอบบัญชีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้รายงานของผู้สอบ

บัญชีต่องบการเงิน ขึ้นอยู่กับสิทธิและภาระผูกพันทางกฎหมายของผู้สอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชี

จึงควรพิจารณาขอค าปรึกษาด้านกฎหมายตามความเหมาะสม 

ขอ้เท็จจริงทีผู่ส้อบบญัชีพบหลงัจากการน างบการเงินออกเผยแพร่ 

นยัของขอ้มูลอ่ืนทีไ่ดร้บัภายหลงัวนัทีง่บการเงนิได้ออกเผยแพร่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 14) 

ก18. ภาระหน้าที่ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่นที่ได้รับภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีได้

ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) แม้ว่าผู้สอบบัญชีไม่มีภาระหน้าที่ในการ

ปฏิบัติวิธีการตรวจสอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินภายหลังวันที่งบการเงินได้ออกเผยแพร่ 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) มีข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลอื่น

ที่ได้รับภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีไว้แล้ว 

ผูบ้ริหารไม่แกไ้ขงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 15) 

ข้อควรพิจารณาส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก19. ในบางประเทศ กฎหมายอาจไม่อนุญาตให้หน่วยงานภาครัฐเผยแพร่งบการเงินที่แก้ไขในสถานการณ์

ดังกล่าว เร่ืองที่ผู้สอบบัญชีควรกระท าอาจเป็นการรายงานไปยังหน่วยงานทางกฎหมายที่เหมาะสม 

การด าเนินการของผูส้อบบญัชีเพือ่ป้องกนัการน ารายงานของผูส้อบบญัชีไปอา้งอิง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 17) 

ก20. เม่ือผู้สอบบัญชีเชื่อว่าผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่จ าเป็น

ในการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ออกเผยแพร่ก่อนหน้านี้  ทั้งที่

ผู้ สอบบัญชีได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ แล้วว่าจะด าเนินการเพื่ อป้องกันไม่ให้ผู้ อื่นน ารายงานไปใช้  

การด าเนินการของผู้สอบบัญชีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน 

ขึ้นอยู่กับสิทธิและภาระผูกพันทางกฎหมายของผู้สอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงควรพิจารณาขอ

ค าปรึกษาด้านกฎหมายตามความเหมาะสม 


