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หนังสือรับรองของสหกรณ์ 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 
 
   วันที่   14    มกราคม  2558 
 
เรียน นายมนตรี    ช่วยช ู
 
  หนังสือรับรองฉบับนี้ ให้ ไว้ เ พ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของ            
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพ่ือแสดง
ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด าเนินงาน และกระแส
เงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระส าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดหรือไม่ 
 

  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่านตรวจสอบ  
ซึ่งงบการเงินดังกล่าว ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้ าพเจ้าทราบ และ
คิดว่าควรจะเป็นดังต่อไปนี้ 
  1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งรวมถึงการ  ละ
เว้นการแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ  
  2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 
   2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอ่ืน                 

ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
   2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และรายงานการประชุมใหญ่ 
  3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการ  หรือ         
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการ
ผิดปกติท่ีมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 
  4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบ
อย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานราชการ 
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 
  5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน  เพราะมิได้        
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ  ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจ
เกิดข้ึนในภายหน้า ซ่ึงควรจะได้น ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์
ในการตั้งส ารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
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  6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
ในงบการเงิน 
   6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน 
   6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจ ากัดการใช้เงินกู้ 
   6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน 
  7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพัน
หรือข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
  8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และ
อาจเกิดขึ้นในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับ
หลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มีคดีที่คาดว่า 
จะเกิดขึ้น 
  9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว  ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น 
หรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคัญ ซึ่งต้องน ามาปรับปรุงงบการเงินหรือ
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  ชลาภิรมย์) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

 
 

(นางศิริวรรณ    ปัญญาธรรม) 
ผู้จัดการ 
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