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ISA™ 560 - เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน  ที่ เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน  

พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International 

Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และท าซ ้าโดยได้รับอนุญาตจาก IFAC ทั้งนี้ ขั้นตอนในการแปลมาตรฐาน

การสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี้ ได้ด าเนินการตาม “แถลงการณ์

นโยบาย - นโยบายในการแปลและท าซ า้มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชี

ระหว่างประเทศทั้งหมดที่ ได้รับการอนุมัติคือข้อความที่ เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

ข้อความภาษาอังกฤษของ ISA™ 560 - เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน © 2010 สงวนลิขสิทธิ์ โดย 

International Federation of Accountants (IFAC) 

ข้อความภาษาไทยของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 - เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน © 2012 

สงวนลิขสทิธิ์ โดย International Federation of Accountants (IFAC) 

ต้ น ฉ บั บ  : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and 

Related Services Pronouncements  ISBN: 978-1-60815-052-6 

ติดต่อ Permissions@ifac.org เพื่ อขออนุญาตท าซ ้า ครอบครองหรือเป็นสื่ อ หรือใช้เอกสารฉบับนี้  

ในลักษณะอื่ นที่ คล้ายคลึงกนั 

ทั้งนี้  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เปรียบเทียบกับต้นฉบับ Handbook of International 

Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements  

2018 Edition ของ IFAC โดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงจาก Handbook 

2016-2017 Edition ของ IFAC 

mailto:Permissions@ifac.org
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เหตุการณภ์ายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 

(ถือปฏบัิติกบัการตรวจสอบงบการเงนิส าหรับรอบบัญชีที่ เริ่ มในหรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555) 
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน” ควรอ่านร่วมกับมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 1 TSA 560 

ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับเหตุการณ์ภายหลัง

วันที่ ในงบการเงิน ในการตรวจสอบงบการเงิน แต่ไม่รวมถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อข้อมูล

อื่ นที่ ได้รับภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่ งได้มีการกล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหัส 720 (ปรับปรุง)1 อย่างไรกต็าม ข้อมูลอื่ นนั้นอาจน ามาซึ่ งเหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน

ซึ่ งรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก1) 

เหตุการณภ์ายหลงัวนัที่ในงบการเงิน 

2. งบการเงินอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้ นภายหลังวันที่ ในงบการเงิน ซึ่ งแม่บท 

การรายงานทางการเงินส่วนใหญ่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวไว้2 โดยทั่วไป แม่บทการรายงาน 

ทางการเงินได้จ าแนกเหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงินเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

(ก) เหตุการณ์ซึ่ งมีหลักฐานยืนยันว่าเหตุการณ์นั้นมีอยู่ ณ วันที่ ในงบการเงิน 

(ข) เหตุการณ์ซึ่ งมีหลักฐานยืนยันว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นภายหลังวันที่ ในงบการเงิน 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) กล่าวว่า วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีท าให้ผู้อ่าน 

งบการเงินทราบว่าผู้สอบบัญชีได้พิจารณาผลกระทบของเหตุการณ์และรายการที่ ผู้สอบบัญชีทราบ  

ซึ่ งเป็นรายการที่ เกดิขึ้นจนถึงวันที่ นั้น3
 

วนัถือปฏิบติั 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบบัญชีที่ เร่ิม 

ในหรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2555 

วตัถุประสงค ์

4. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีคือ  

(ก) เพื่ อให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ ว่างบการเงินได้สะท้อนให้เห็น

ถึงเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้ นระหว่างวันที่ ในงบการเงินและวันที่ ในรายงานของผู้ สอบบัญชี ซึ่ งต้อง

ปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเหมาะสม ตามที่ ก าหนดโดยแม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องแล้วหรือไม่  

 
1 

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัข้อมูลอื่ น” 

2
  ตัวอย่างเช่น ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  10 (ปรับปรุง 2552) “เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน” กล่าวถึงวิธีปฏิบัติต่อ 

งบการเงินเกี่ ยวกับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นระหว่างวันที่ ในงบการเงิน (หรือที่ ในมาตรฐานการบัญชีเรียกว่า “วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน”) 

และวันที่ ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปในทางที่ ดีหรือไม่ 
3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” ย่อหน้าที่  ก66 
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(ข) เพื่ อตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อข้อเทจ็จริงที่ ผู้สอบบัญชีพบภายหลังวันที่ ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี ที่ หากผู้สอบบัญชีได้ทราบ ณ วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีอาจท าให้ผู้สอบ

บัญชีต้องเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบที่ เปลี่ ยนแปลงไป 

ค าจ ากดัความ 

5. เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังนี้  

(ก) วันที่ ในงบการเงิน หมายถึง วันที่ สดุท้ายของรอบระยะเวลาล่าสดุของงบการเงิน  

(ข) วันที่ งบการเงินได้รับการอนุมัติ  หมายถึง วันที่ งบการเงินและส่วนประกอบต่าง ๆ ของ 

งบการเงินรวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้จัดท าขึ้นและผู้มีอ านาจของกิจการได้รับ

รองว่ามีความรับผิดชอบต่องบการเงินนั้น (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก2) 

(ค) วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี หมายถึง วันที่ ผู้สอบบัญชีลงวันที่ ในรายงานต่องบการเงิน

ตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก3) 

(ง) วันที่ เผยแพร่งบการเงิน หมายถึง วันที่ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้ว

พร้อมส าหรับการเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก (อ้างถึงย่อหน้า ก4-ก5) 

(จ) เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน หมายถึง เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่างวันที่  

ในงบการเงินและวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี และข้อเทจ็จริงที่ ผู้สอบบัญชีพบภายหลัง

วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ขอ้ก าหนด 

เหตุการณที์่เกิดข้ึนระหว่างวนัที่ในงบการเงินและวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชี 

6. ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธีการตรวจสอบเพื่ อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

ที่ แสดงว่าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้ นระหว่างวันที่ ในงบการเงินและวันที่ ในรายงานของ 

ผู้สอบบัญชี ซึ่ งต้องปรับปรุงรายการหรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินได้ถูกระบุ อย่างไรกต็าม 

ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องใช้วิธกีารตรวจสอบเพิ่ มเติมส าหรับเหตุการณ์ที่ ได้ตรวจสอบและให้ข้อสรุป

ที่ น่าพอใจแล้ว (อ้างถึงย่อหน้า ก6) 

7. ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธีการตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  6 โดยครอบคลุมช่วงเวลาระหว่างวันที่ ใน 

งบการเงินจนถึงวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีหรือใกล้วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีที่ สดุเท่าที่ จะ

เป็นไปได้ โดยผู้สอบบัญชีต้องใช้การประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีในการก าหนดลักษณะและ

ขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบดังกล่าว ซึ่ งรวมถึง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก7-ก8) 

(ก) การท าความเข้าใจเกี่ ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ ฝ่ายบริหารได้ก าหนดไว้เพื่ อให้แน่ใจว่ามีการ

ระบุถึงเหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน 

(ข) การสอบถามผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (หากเหมาะสม) ว่ามีเหตุการณ์ภายหลัง

วันที่ ในงบการเงินที่ มีผลกระทบต่องบการเงินเกดิขึ้นหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก9) 
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(ค) การอ่านรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร และรายงานการประชุม 

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (ถ้ามี) ที่ จัดให้มีขึ้ นภายหลังวันที่ ในงบการเงิน และสอบถาม

เกี่ ยวกับเร่ืองที่ มีการปรึกษาหารือในที่ ประชุมดังกล่าวซึ่ งยังมิได้จัดท ารายงานการประชุมไว้ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่  ก10) 

(ง) การอ่านงบการเงินระหว่างกาลคร้ังล่าสุดซึ่ งเป็นงวดภายหลังวันที่ ในงบการเงิน (ถ้ามี) 

8. ถ้าผลของการตรวจสอบตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  6 และ 7 ท าให้ผู้สอบบัญชีระบุได้ถึงเหตุการณ์

ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน ซึ่ งต้องปรับปรุงรายการหรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้อง

พิจารณาว่างบการเงินได้สะท้อนถึงเหตุการณ์ดังกล่าวไว้อย่างเหมาะสม ตามที่ ก าหนดโดยแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องแล้วหรือไม่ 

หนงัสือรบัรอง 

9. ผู้สอบบัญชีต้องขอให้ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล (หากเหมาะสม) จัดท าหนังสอืรับรอง

ตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 5804 ว่าเหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน 

ทุกรายการ ซึ่ งต้องปรับปรุงรายการหรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามที่ ก าหนดโดยแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ได้มีการปรับปรุงรายการหรือเปิดเผยข้อมูลแล้ว 

ขอ้เท็จจริงที่ผูส้อบบญัชีพบหลงัจากวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีแต่ก่อนวนัที่เผยแพร่งบการเงิน 

10. ผู้สอบบัญชีไม่มีหน้าที่ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบใด ๆ ต่องบการเงิน ภายหลังวันที่ ในรายงานของ

ผู้ สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม หากภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้ สอบบัญชี  แต่ก่อนวันที่ เผยแพร่ 

งบการเงิน ผู้สอบบัญชีได้ทราบถึงข้อเทจ็จริงซึ่ งหากพบ ณ วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี อาจท า

ให้ผู้สอบบัญชีต้องเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบที่ เปล่ียนแปลงไป ผู้สอบบัญชีต้อง (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก11-ก12) 

(ก) ปรึกษาหารือเร่ืองดังกล่าวกบัผู้บริหาร และผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล (หากเหมาะสม) 

(ข) พิจารณาว่าต้องมีการแก้ไขงบการเงินหรือไม่ และหากต้องแก้ไข 

(ค) สอบถามผู้บริหารว่าจะด าเนินการในเร่ืองดังกล่าวกบังบการเงินอย่างไร 

11. ถ้าผู้บริหารแก้ไขงบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก) ใช้วิธกีารตรวจสอบที่ จ าเป็นส าหรับสถานการณ์ของการแก้ไขนั้น 

(ข) หากไม่ใช่สถานการณ์ตามย่อหน้าที่  12 

(1) ขยายวิธีการตรวจสอบตามย่อหน้าที่  6 และ 7 ไปจนถึงวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ฉบับใหม่ และ 

(2) ออกรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่ส าหรับงบการเงินที่ มีการแก้ไข โดยรายงานของ

ผู้สอบบัญชีฉบับใหม่ ต้องไม่ลงวันที่ ก่อนวันที่ งบการเงินที่ มีการแก้ไขได้รับอนุมัติ 

 
4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 “หนังสอืรับรอง” 
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12. กรณีที่ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือแม่บทการรายงานทางการเงิน ไม่มีข้อห้ามส าหรับผู้ บริหาร 

ในการจ ากัดการแก้ไขงบการเงินที่ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงินหรือ

เหตุการณ์ ซึ่ งท าให้เกิดการแก้ไขนั้น และไม่มีข้อห้ามส าหรับผู้ที่ รับผิดชอบในการอนุมัติงบการเงิน 

ในการจ ากดัการอนุมัติการแก้ไขนั้น ผู้สอบบัญชีสามารถจ ากัดการใช้วิธีการตรวจสอบส าหรับเหตุการณ์

ภายหลังวันที่ ในงบการเงินที่ ก าหนดไว้ตามย่อหน้าที่  11(ข)(1) ได้เช่นกัน ในกรณีนี้  ผู้สอบบัญชี

ต้องปฏบิัติอย่างใดอย่างหนึ่ งต่อไปนี้  

(ก) แก้ไขรายงานของผู้สอบบัญชีโดยใส่วันที่ เพิ่ มเติมเฉพาะรายการที่ แก้ไข ซึ่ งเป็นการแสดงว่า

วิธีการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชีต่อเหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงินนั้นจ ากัดเพียง 

การแก้ไขงบการเงินตามที่ อธบิายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ เกี่ ยวข้องเท่านั้น (อ้างถึง

ย่อหน้าที่  ก13) 

(ข) ออกรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่หรือฉบับแก้ไข โดยเพิ่ มค าอธิบายในวรรคเน้นหรือ 

ในวรรคอธบิายอื่ น5 ซึ่ งกล่าวถึงวิธีของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ ใน

งบการเงิน ว่าจ ากัดเพียงการตรวจสอบการแก้ไขงบการเงินตามที่ อธิบายไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินที่ เกี่ ยวข้องเท่านั้น 

13. ในบางประเทศ ผู้ บริหารอาจไม่ถูกก าหนดโดยกฎหมาย กฎระเบียบ  หรือแม่บทการรายงาน 

ทางการเงิน ให้ต้องเผยแพร่งบการเงินที่ แก้ไข ดังนั้น ผู้สอบบัญชีไม่จ าเป็นต้องออกรายงานของ

ผู้สอบบัญชีฉบับแก้ไขหรือฉบับใหม่ อย่างไรกต็าม หากผู้บริหารไม่แก้ไขงบการเงินในสถานการณ์ที่

ผู้สอบบัญชีเหน็ว่าต้องแก้ไข (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก14-ก15) 

(ก) ถ้าผู้สอบบัญชียังไม่ได้ส่งมอบรายงานให้กิจการ ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นในแบบ 

ที่ เปล่ียนแปลงไปตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 705 (ปรับปรุง)6 ใน 

การเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี หรือ 

(ข) ถ้าผู้สอบบัญชีได้ส่งมอบรายงานให้กิจการแล้ว ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อไปยังฝ่ายบริหารและ 

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับการบริหารกจิการ ไม่ให้เผยแพร่งบการเงินให้กับ

บุคคลภายนอกก่อนแก้ไขในส่วนที่ จ าเป็น หากกิจการน างบการเงินที่ ยังไม่ได้แก้ไขนั้นออก

เผยแพร่ ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเหมาะสมเพื่ อป้องกนัไม่ให้บุคคลภายนอกนั้น

ใช้รายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก16–ก17) 

ขอ้เท็จจริงที่ผูส้อบบญัชีพบหลงัจากการน างบการเงินออกเผยแพร่ 

14. หลังจากงบการเงินได้ออกเผยแพร่แล้ว ผู้สอบบัญชีไม่มีภาระหน้าที่ ที่ จะใช้วิธีการตรวจสอบใด ๆ 

เกี่ ยวกับงบการเงินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากภายหลังจากงบการเงินได้ออกเผยแพร่แล้ว  

ผู้สอบบัญชีทราบถึงข้อเทจ็จริงที่ มีอยู่ ณ วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่ งหากได้ทราบ ณ วันนั้น

แล้ว อาจท าให้ผู้สอบบัญชีต้องเสนอรายงานในแบบที่ เปลี่ ยนแปลงไป ผู้สอบบัญชีต้อง 

 
5
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่ องอื่ นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”  

6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) “การแสดงความเหน็แบบที่ เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 
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(ก) ปรึกษาหารือเร่ืองดังกล่าวกบัผู้บริหาร และผู้มหีน้าที่ ในการก ากบัดูแล (หากเหมาะสม) 

(ข) พิจารณาว่าต้องมีการแก้ไขงบการเงินหรือไม่ และหากต้องแก้ไข 

(ค) สอบถามผู้บริหารว่าจะด าเนินการในเร่ืองดังกล่าวกบังบการเงินอย่างไร (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก18) 

15. ถ้าผู้บริหารแก้ไขงบการเงินใหม่ ผู้สอบบัญชีต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก19) 

(ก) ใช้วิธกีารตรวจสอบที่ จ าเป็นส าหรับสถานการณ์การแก้ไขงบการเงินนั้น 

(ข) สอบทานขั้นตอนการด าเนินการของผู้บริหาร เพื่ อให้แน่ใจว่าบุคคลที่ เคยได้รับงบการเงินที่

ออกไปแล้วพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ได้รับการแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าว  

(ค) หากไม่ใช่สถานการณ์ตามย่อหน้าที่  12 

(1) ขยายวิธีการตรวจสอบตามย่อหน้าที่  6 และ 7 ไปจนถึงวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ฉบับใหม่ และไม่ลงวันที่ ในรายงานฉบับใหม่ก่อนวันที่ มีการอนุมัติงบการเงินที่ มี 

การแก้ไข และ 

(2) ออกรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่ส าหรับงบการเงินที่ มีการแก้ไข 

(ง) หากเป็นสถานการณ์ตามย่อหน้าที่  12 ผู้ สอบบัญชีต้องแก้ไขรายงานของผู้ สอบบัญชีหรือ 

ออกรายงานฉบับใหม่ตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  12 

16. ผู้สอบบัญชีต้องเพิ่ มวรรคเน้นหรือวรรคอธิบายอื่ นในรายงานของผู้สอบบัญชีที่ ออกใหม่หรือที่ แก้ไข 

โดยอ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ซึ่ งได้อธิบายอย่างละเอียดถึงเหตุผลของการแก้ไข 

งบการเงินที่ ได้ออกไปแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับก่อนหน้า 

17. หากผู้บริหารไม่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ จ าเป็นเพื่ อให้แน่ใจว่าบุคคลที่ เคยได้รับงบการเงิน 

ที่ ออกไปแล้ว ได้รับการแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าว และไม่แก้ไขงบการเงินในสถานการณ์ที่

ผู้สอบบัญชีเห็นว่าจ าเป็นต้องแก้ไข ผู้สอบบัญชีต้องแจ้งให้ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลที่

ไม่เกี่ ยวข้องกับการบริหารกิจการ7 ทราบว่าผู้ สอบบัญชีจะด าเนินการเพื่ อป้องกันไม่ให้ผู้อื่ นใช้

รายงานของผู้สอบบัญชีในอนาคต หากได้แจ้งแล้วผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลไม่ได้

ด าเนินการตามขั้นตอนที่ จ าเป็น ผู้สอบบัญชีต้องด าเนินการตามความเหมาะสมเพื่ อป้องกันไม่ให้

บุคคลเหล่านั้นใช้รายงานของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  ก20) 

 
7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) “การสื่ อสารกบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล” ย่อหน้าที่  13 
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การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอ่ืน 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัน้ี (อ้างถึงย่อหน้าที่  1) 

ก1. เมื่ องบการเงินที่ ตรวจสอบถูกน าไปรวมกับเอกสารอื่ น ๆ หลังจากที่ งบการเงินได้ออกเผยแพร่แล้ว 

(นอกเหนือจากรายงานประจ าปีซึ่ งได้รวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 720 

(ปรับปรุง)) ผู้สอบบัญชีอาจต้องมีความรับผิดชอบเพิ่ มข้ึนต่อเหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงินที่

ควรต้องพิจารณา เช่น ข้อก าหนดของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ เกี่ ยวข้องกับการน าหลักทรัพย์ออก

ขายต่อสาธารณชนในประเทศที่ น าหลักทรัพย์เหล่านั้นไปเสนอขาย ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจต้องใช้

วิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติมจนถึงวันที่ ของเอกสารการเสนอขายฉบับสุดท้ าย วิธีการตรวจสอบ

ดังกล่าวรวมถึงวิธีการตามย่อหน้าที่  6 และ 7 ซึ่ งจะตรวจสอบจนถึงวันที่ หรือใกล้วันที่ ของเอกสาร

การเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับสุดท้าย และการอ่านเอกสารการเสนอขายหลักทรัพย์เพื่ อประเมินว่า

ข้อมูลอื่ นในเอกสารการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นสอดคล้องกับข้อมูลทางการเงินที่ ผู้สอบบัญชีเข้าไป

เกี่ ยวข้องหรือไม่8
 

ค าจ ากดัความ  

วนัทีง่บการเงินไดร้บัการอนุมติั (อ้างถึงย่อหน้าที่  5(ข)) 

ก2. ในบางประเทศ กฎหมายหรือกฎระเบียบจะก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (เช่น ฝ่ายบริหาร หรือ 

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล) ที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินและหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน และก าหนดขั้นตอนการอนุมัติที่ จ าเป็นด้วย ในประเทศอื่ น ๆ ซึ่ งขั้นตอนการอนุมัติอาจ

ไม่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎระเบียบ กิจการจะใช้วิธีการของตนเองในการจัดท างบการเงิน

ตามความเห็นของฝ่ายบริหารและโครงสร้างการจัดการ ในบางประเทศ  ผู้ถือหุ้นจะต้องอนุมัติ 

งบการเงินในขั้นสดุท้ายก่อนที่ งบการเงินจะออกเผยแพร่ ซึ่ งในประเทศเหล่านี้  การอนุมัติขั้นสุดท้าย

โดยผู้ถือหุ้นไม่ใช่สิ่ งจ าเป็นที่ ผู้ สอบบัญชีจะต้องน ามาใช้สรุปว่าได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน วันที่ งบการเงินได้รับการอนุมัติตาม

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ เป็นวันก่อนหน้านั้น ซึ่ งคือวันที่ ผู้มีอ านาจสรุปว่า 

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้จัดท าขึ้ นและผู้ มีอ านาจได้ รับรองว่าตนมี 

ความรับผิดชอบต่องบการเงินนั้นแล้ว 

วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  5(ค)) 

ก3. รายงานของผู้สอบบัญชี ไม่สามารถลงวันที่ ก่อนวันที่ ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่ อใช้ในการแสดงความเหน็ต่องบการเงิน รวมถึงหลักฐานซึ่ งกิจการใช้ใน

การจัดท างบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเป็นวันที่ ผู้มีอ านาจให้การรับรองว่าตนมี

 
8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี” ย่อหน้าที่  2 
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ความรับผิดชอบต่องบการเงินเหล่านั้น9 ดังนั้น วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นวันที่ ก่อน

วันที่ งบการเงินได้รับการอนุมัติตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  5(ข) วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  5(ค) และวันที่ กิจการได้รับรายงานของผู้สอบบัญชีอาจแตกต่างกันได้จาก

การจัดการในช่วงเวลานั้น 

วนัทีเ่ผยแพร่งบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  5(ง)) 

ก4. วันที่ เผยแพร่งบการเงิน โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับกฎระเบียบที่ เกี่ ยวข้องของกิจการ ในบางสถานการณ์ วันที่

เผยแพร่งบการเงินอาจเป็นวันที่ งบการเงินน าส่งต่อหน่วยงานราชการ เนื่ องจากงบการเงินไม่สามารถ

เผยแพร่ได้โดยไม่มีรายงานของผู้สอบบัญชี วันที่ เผยแพร่งบการเงินจึงต้องไม่เพียงแต่เป็นวันเดียวกับ

หรือหลังจากวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีเท่านั้น แต่ต้องเป็นวันที่ เดียวกับหรือหลังจากวันที่

กจิการได้รับรายงานของผู้สอบบัญชีด้วย 

ข้อควรพิจารณาส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  

ก5. ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ วันที่ เผยแพร่งบการเงินอาจเป็นวันที่ งบการเงินที่ ได้รับการตรวจสอบและ

รายงานของผู้สอบบัญชีได้ถูกน าเสนอต่อหน่วยงานราชการหรือต่อสาธารณะ 

เหตุการณที์่เกิดข้ึนระหว่างวนัที่ในงบการเงินและวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  6-9) 

ก6. วิธีการตรวจสอบที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  6 ซึ่ งขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีเป็น

วิธีการที่ จ าเป็นเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ ซึ่ งอาจรวมถึงการสอบ

ทานหรือทดสอบบันทกึและรายการบัญชีที่ เกิดขึ้นระหว่างวันที่ ในงบการเงินและวันที่ ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี วิธีการตรวจสอบตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  6 และ 7 เป็นวิธีการตรวจสอบเพิ่ มเติม

จากวิธีการตรวจสอบเพื่ อวัตถุประสงค์อื่ น ๆ ซึ่ งอาจท าให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับ

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น เพื่ อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับยอด

คงเหลือ ณ วันที่ ในงบการเงิน เช่น วิธีการตรวจตัดยอดและวิธีการตรวจการรับช าระหนี้ หลังวันสิ้น

งวดของลูกหนี้การค้า) 

ก7. ย่อหน้าที่  7 กล่าวถึงวิธีการตรวจสอบที่ ผู้ สอบบัญชีควรปฏิบัติ เพื่ อให้เป็นไปตามที่ ก าหนดใน 

ย่อหน้าที่  6 อย่างไรกต็าม วิธกีารตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงินที่ ผู้สอบบัญชีปฏบิัติ

อาจขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ มีให้ และโดยเฉพาะรายการทางบัญชีที่ ได้บันทึกไว้ตั้งแต่วันที่ ในงบการเงิน  

ถ้ารายการทางบัญชีเหล่านั้นไม่เป็นปัจจุบันท าให้ไม่มีการจัดท างบการเงินระหว่างกาล (ไม่ว่าจะ

จัดท าขึ้นเพื่ อใช้เป็นการภายในหรือเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก) หรือไม่ได้จัดท ารายงานการประชุม

ของฝ่ายบริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล วิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมอาจเป็นการตรวจสอบ

สมุดบัญชีและบันทึกต่าง ๆ ที่ มี รวมทั้งใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร ย่อหน้าที่  ก8 ได้ให้ตัวอย่าง

กรณีเพิ่ มเติมที่ ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาเกี่ ยวกบัเร่ืองดังกล่าว 

 
9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 ย่อหน้าที่  41 และในบางกรณีกฎหมายและกฎระเบียบได้ก าหนดจุดของเวลาในกระบวนการจัดท า

รายงานทางการเงินซ่ึงคาดหมายว่าการตรวจสอบบัญชีจะเสรจ็สิ้นไว้ด้วย 
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ก8. นอกจากวิธีการตรวจสอบที่ ก าหนดไว้ที่ ย่อหน้าที่  7 ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาตามความจ าเป็นและ

เหมาะสมส าหรับวิธกีารต่อไปนี้  

• อ่านงบประมาณล่าสุดของกิจการ ประมาณการกระแสเงินสด และรายงานอื่ น  ๆ ส าหรับ 

ฝ่ายบริหาร ในช่วงหลังวันที่ ในงบการเงิน 

• สอบถาม หรือขยายขอบเขตการสอบถาม ซึ่ งได้กระท าโดยทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร 

เกี่ ยวกบัคดีความหรือการฟ้องร้องซึ่ งที่ ปรึกษากฎหมายของกจิการให้ความสนใจ หรือ 

• พิจารณาว่าค ารับรองของผู้บริหาร ซึ่ งครอบคลุมถึงเหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงินที่

เฉพาะเจาะจงอาจเป็นสิ่ งจ าเป็นเพื่ อใช้สนับสนุนหลักฐานการสอบบัญชีอื่ น จึงจะถือว่าได้รับ

หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ 

การสอบถาม (อ้างถึงย่อหน้าที่  7(ข)) 

ก9. ในการสอบถามผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล (หากเหมาะสม) ว่ามีเหตุการณ์ภายหลัง

วันที่ ในงบการเงินที่ อาจมีผลกระทบต่องบการเงินหรือไม่ ผู้สอบบัญชีอาจสอบถามถึงสถานะปัจจุบัน

ของรายการที่ บันทกึไว้ในงบการเงินตามข้อมูลเบื้องต้นหรือข้อมูลที่ ยังไม่มีข้อสรุป และอาจสอบถาม

เกี่ ยวกบัเร่ืองต่อไปนี้  

• มีภาระผูกพัน การกู้ยืม หรือการค า้ประกนัที่ เกดิขึ้นใหม่ หรือไม่ 

• มีการขายหรือซื้อสนิทรัพย ์หรือมีแผนที่ จะขายหรือซื้อสนิทรัพย ์หรือไม่ 

• มีการเพิ่ มทุน หรือออกตราสารหนี้  เช่น การออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้ หรือมีข้อตกลงหรือ

แผนในการควบรวมกจิการ หรือการเลิกกจิการ หรือไม่ 

• มีสนิทรัพย์ที่ ถูกเวนคืนโดยทางการหรือถูกท าลาย เช่น ไฟไหม้หรือน า้ท่วม หรือไม่ 

• มีความคืบหน้าของหนี้สนิที่ อาจเกดิขึ้นหรือไม่ 

• มีรายการปรับปรุงทางบัญชีที่ ผิดปกติหรือต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษหรือไม่ 

• มีเหตุการณ์ที่ เกิดหรืออาจจะเกิด ซึ่ งอาจน าไปสู่ข้อสงสัยในเร่ืองความเหมาะสมของนโยบาย

การบัญชีที่ ใช้ในงบการเงินหรือไม่ ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ที่ ท าให้เกิดข้อสงสัยเกี่ ยวกับ 

ความเหมาะสมของข้อสมมติในการด าเนินงานต่อเนื่ องของกจิการ 

• มีเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้ น ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการประมาณการหรือส ารองต่าง ๆ ที่ บันทึกไว้ใน 

งบการเงินหรือไม่ 

• มีเหตุการณ์ที่ เกดิขึ้น ซึ่ งเกี่ ยวข้องกบัมูลค่าที่ จะได้รับคืนของสนิทรัพย์หรือไม่ 

การอ่านรายงานการประชุม (อ้างถึงย่อหน้าที่  7(ค)) 

ข้อควรพิจารณาส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก10. ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ผู้สอบบัญชีอาจอ่านบันทกึของทางราชการเกี่ ยวกับการด าเนินการที่ ส าคัญ

ของหน่วยงานภาครัฐ และสอบถามเกี่ ยวกับเร่ืองการด าเนินการดังกล่าวที่ ยังไม่มีการบันทกึไว้อย่าง

เป็นทางการ 
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ขอ้เท็จจริงที่ผูส้อบบญัชีพบหลงัจากวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชี แต่ก่อนวนัที่เผยแพร่งบการเงิน 

นยัของขอ้มูลอื่นทีไ่ดร้บัภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  10) 

ก11. แม้ว่าผู้สอบบัญชีไม่มีภาระหน้าที่ ในการปฏบิัติวิธตีรวจสอบที่ เกี่ ยวข้องกับงบการเงินภายหลังวันที่ ใน

รายงานของผู้สอบบัญชี แต่ก่อนวันที่ งบการเงินได้ออกเผยแพร่ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 

(ปรับปรุง) มีข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติเกี่ ยวกับข้อมูลอื่ นที่ ได้รับภายหลังวันที่ ในรายงานของ

ผู้ สอบบัญชี ซึ่ งรวมถึงข้อมูลอื่ นที่ ได้รับภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้ สอบบัญชี แต่ก่อนวันที่  

งบการเงินได้ออกเผยแพร่ 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่อผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่  10) 

ก12. ตามที่ อธิบายไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 เง่ือนไขในข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี 

รวมถึงข้อตกลงที่ ผู้บริหารจะแจ้งให้ผู้ สอบบัญชีทราบถึงข้อเท็จจริงที่ อาจกระทบต่องบการเงิน  

ซึ่ งผู้บริหารทราบในระหว่างวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี และวันที่ เผยแพร่งบการเงิน10 

การลงวันที่ สองวัน (อ้างถึงย่อหน้าที่  12(ก)) 

ก13. จากสถานการณ์ที่ กล่าวไว้ที่ ย่อหน้าที่  12(ก) เมื่ อผู้สอบบัญชีแก้ไขรายงานของผู้สอบบัญชีโดย

เพิ่ มวันที่  ซึ่ งจ ากัดเฉพาะการแก้ไขงบการเงิน วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี ต่องบการเงินก่อน 

การแก้ไขยังคงไม่เปล่ียนแปลง เนื่ องจากวันที่ ดังกล่าวท าให้ผู้อ่านงบการเงินทราบว่า งานตรวจสอบ

งบการเงินได้เสรจ็สิ้นแล้ว ณ วันนั้น อย่างไรกต็าม วันที่ แสดงเพิ่ มเติมอีกวันหนึ่ งในรายงานของผู้สอบ

บัญชี จะท าให้ผู้ใช้งบการเงินทราบว่าวิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ มีต่อมาจนถึงวันที่ ดังกล่าว 

จ ากดัอยู่เพียงการแก้ไขงบการเงินในภายหลังเท่านั้น ตัวอย่างการแสดงวันที่ เพิ่ มเติม มีดังนี้  

(วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี) ยกเว้นที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ Y ซึ่ งลงวันที่  

(เป็นวันที่ เสร็จสิ้นการตรวจสอบส าหรับการแก้ไขงบการเงินตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินข้อ Y) 

ผูบ้ริหารไม่แกไ้ขงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  13) 

ก14. ในบางประเทศ ผู้บริหารอาจไม่ถูกก าหนดโดยกฎหมาย กฎระเบียบ  หรือแม่บทการรายงาน 

ทางการเงิน ให้ต้องเผยแพร่งบการเงินที่ แก้ไข กรณีดังกล่าวมักเกิดขึ้นเมื่ องบการเงินงวดถัดมาก าลัง

จะเผยแพร่ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมในงบการเงินงวดถัดมานั้นแทน 

ข้อควรพิจารณาส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก15. ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เร่ืองที่ ควรปฏิบัติตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  13 กรณีที่ ฝ่ายบริหารไม่แก้ไข

งบการเงิน อาจรวมถึงการรายงานให้หน่วยงานราชการนั้นทราบ หรือรายงานต่อหน่วยงานอื่ นตาม

โครงสร้างการรายงาน เกี่ ยวกับผลกระทบของเหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงินต่องบการเงิน

และรายงานของผู้สอบบัญชี 

 
10

  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่  ก24 



                                                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 10 TSA 560 

การด าเนินการของผูส้อบบญัชีเพือ่ป้องกนัการน ารายงานของผูส้อบบญัชีไปอ้างอิง (อ้างถึงย่อหน้าที่  13(ข)) 

ก16. ผู้สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องตอบสนองต่อภาระผูกพันทางกฎหมายเพิ่ มเติม ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีจะได้

แจ้งไปยังผู้บริหารไม่ให้เผยแพร่งบการเงิน และผู้บริหารเหน็ด้วยกบัค าขอดังกล่าวของผู้สอบบัญชี 

ก17. เมื่ อผู้บริหารเผยแพร่งบการเงินทั้งที่ ผู้สอบบัญชีได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ให้

เผยแพร่แล้วนั้น การด าเนินการของผู้สอบบัญชีเพื่ อป้องกนัไม่ให้ผู้อื่ นใช้รายงานของผู้สอบบัญชีต่อ

งบการเงิน ขึ้ นอยู่กับสิทธิและภาระผูกพันทางกฎหมายของผู้สอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงควร

พิจารณาขอค าปรึกษาด้านกฎหมายตามความเหมาะสม 

ขอ้เท็จจริงที่ผูส้อบบญัชีพบหลงัจากการน างบการเงินออกเผยแพร่ 

นยัของขอ้มูลอื่นทีไ่ดร้บัภายหลงัวนัทีง่บการเงินได้ออกเผยแพร่ (อ้างถึงย่อหน้าที่  14) 

ก18. ภาระหน้าที่ ของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับข้อมูลอื่ นที่ ได้รับภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ระบุ

ไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) แม้ว่าผู้สอบบัญชีไม่มีภาระหน้าที่ ในการปฏิบัติ

วิธีการตรวจสอบใดๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับงบการเงินภายหลังวันที่ งบการเงินได้ออกเผยแพร่ มาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) มีข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติเกี่ ยวกับข้อมูลอื่ นที่ ได้รับ

ภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีไว้แล้ว 

ผูบ้ริหารไม่แกไ้ขงบการเงิน (อ้างถึงย่อหน้าที่  15) 

ข้อควรพิจารณาส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ก19. ในบางประเทศ กฎหมายอาจไม่อนุญาตให้หน่วยงานภาครัฐเผยแพร่งบการเงินที่ แก้ไขในสถานการณ์

ดังกล่าว เร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีควรกระท าอาจเป็นการรายงานไปยังหน่วยงานทางกฎหมายที่ เหมาะสม 

การด าเนินการของผูส้อบบญัชีเพือ่ป้องกนัการน ารายงานของผูส้อบบญัชีไปอา้งอิง (อ้างถึงย่อหน้าที่  17) 

ก20. เมื่ อผู้สอบบัญชีเชื่ อว่าผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ จ าเป็นใน

การป้องกันไม่ให้ผู้อื่ นใช้รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ ออกเผยแพร่ก่อนหน้านี้  ทั้งที่ ผู้สอบ

บัญชีได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ แล้วว่าจะด าเนินการเพื่ อป้องกันไม่ให้ผู้อื่ นน ารายงานไปใช้ การด าเนินการ

ของผู้สอบบัญชีเพื่ อป้องกันไม่ให้ผู้อื่ นใช้รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ขึ้ นอยู่กับสิทธิและ

ภาระผูกพันทางกฎหมายของผู้ สอบบัญชี ดังนั้น ผู้ สอบบัญชีจึงควรพิจารณาขอค าปรึกษา ด้าน

กฎหมายตามความเหมาะสม 

 


