ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ
วาดวย การแสดงความเห็นตองบการเงินของสหกรณ
พ.ศ. 2544
………………………………………
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2542 นายทะเบียน
สหกรณไดมอบใหกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนดระเบียบ คําแนะนํา ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี นัน้
เพื่อใหการแสดงความเห็นตองบการเงินของสหกรณสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับขอเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของสหกรณ
กรมตรวจบัญชีสหกรณจึงเห็นสมควรกําหนดระเบียบวาดวยการแสดงความเห็นตองบการเงินของสหกรณ
เพื่อใหผูสอบบัญชีใชเปนแนวทางปฏิบัติในการแสดงความเห็นตองบการเงินของสหกรณ ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ วาดวยการแสดงความเห็นตอ
งบการเงินของสหกรณ พ.ศ. 2544”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแตถัดจากวันที่ประกาศในทายระเบียบนี้เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบ คําสั่ง คําแนะนําอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้และ
ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ใหอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณรักษาการตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขอ 5 การลงลายมือชื่อแสดงความเห็นตองบการเงินของสหกรณในรายงานของผูสอบบัญชี
ใหผูสอบบัญชีปฏิบัติตามแนวทางที่กาํ หนดไวในประกาศ ก.บ.ช. ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2541) เรื่อง การลง
ลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีโดยการแสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต และตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่กาํ หนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย ซึ่ง
กําหนดใหการแสดงความเห็นตองบการเงิน มี 4 แบบ ดังนี้
(1) การแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไข
(2) การแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข
/(3) การแสดง…

(3) การแสดงความเห็นวางบการเงินไมถกู ตอง
(4) รายงานวาไมแสดงความเห็น
ขอ 6 การแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไข
ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขไดเมื่อ
(1) ผูสอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไปและระเบียบทีน่ ายทะเบียนสหกรณกําหนด ซึ่งไดแก
- การวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อทราบวางบการเงินแสดงขอมูลไมขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
- ใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงิน
- การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่สหกรณใช และประมาณการ
เกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ
(2) ผูสอบบัญชีเชื่อมั่นวางบการเงินที่ตรวจสอบแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสด (ถามี) ของสหกรณ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบทีน่ ายทะเบียน
สหกรณกําหนด ซึง่ หมายรวมถึงไดมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแลว
ในกรณีที่ผูสอบบัญชีตองการเนนขอมูลและเหตุการณ เพื่อใหผูใชงบการเงินไดทราบขอมูล
หรือเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งไมมีผลกระทบตอการแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขของผูสอบบัญชีใหผูสอบ
บัญชีเพิ่มวรรคอธิบายเพื่อเนนขอมูลหรือเหตุการณตอทายวรรคความเห็น พรอมทัง้ เนนดวยวาความเห็น
ของผูสอบบัญชียังคงเปนความเห็นแบบไมมีเงื่อนไข ซึง่ กรณีการเนนขอมูลและเหตุการณ เชน
- มีปญหาตอการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการที่มีสาระสําคัญ
- สหกรณมีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ (นอกเหนือจากปญหาในการดําเนินงานตอเนื่อง
ของกิจการ) ที่อาจกระทบฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในอนาคต ซึง่ ไมอยูภายใตการควบคุม
โดยตรงของสหกรณ
- มีการเปลีย่ นแปลงหลักการบัญชี หรือประมาณการทางบัญชี
- มีเหตุการณที่สําคัญภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ขอ 7 การแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข
ผูสอบบัญชีตองแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลาย
กรณีตอไปนี้ โดยมีสาระสําคัญ

/(1) ไมสามารถ…

(1) ไมสามารถปฏิบัติหนาทีผ่ ูสอบบัญชีไดตามอํานาจและหนาที่ทกี่ ฎหมายกําหนด
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และระเบียบทีน่ ายทะเบียนสหกรณกาํ หนด เชน ผูส อบบัญชี
ถูกจํากัดขอบเขตการปฏิบัติงานโดยสถานการณ และไมสามารถใชวธิ ีการตรวจสอบอื่นจนเปนทีพ่ อใจได
ซึ่งการถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบจะตองไมใชสาเหตุที่เกิดจากผูส อบบัญชีเอง เปนตน
(2) งบการเงินที่ตรวจสอบมิไดแสดงรายการและขอมูลทางการเงินของสหกรณโดย
ถูกตองตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามระเบียบทีน่ ายทะเบียนสหกรณกําหนด เชน มีความขัดแยงกับ
คณะกรรมการดําเนินการในเรื่องการยอมรับนโยบายการบัญชีที่สหกรณเลือกใชหรือการใชนโยบายการ
บัญชี เปนตน
(3) งบการเงินที่ตรวจสอบมิไดเปดเผยขอความและรายการอยางเพียงพออันอาจทํา
ใหเกิดการหลงผิดหรือเสียหายแกสหกรณนั้นหรือแกบุคคลที่เกี่ยวของ
(4) บัญชีและงบการเงินที่ตรวจสอบมิไดจัดทําตามที่กฎหมายและระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด ซึ่งมีผลกระทบตอความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญของงบการเงิน เชน
- การไมปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ไดแก การชําระภาษี
มูลคาเพิม่ ไมครบถวน
- เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีบางสวนสูญหาย/ไมครบถวน
- การบันทึกบัญชีไมเปนไปตามขอเท็จจริง ไดแก จําหนายสินคาประเภทหนึ่ง
แตออกใบเสร็จรับเงินอีกประเภทหนึ่ง
ขอ 8 การแสดงความเห็นวางบการเงินไมถูกตอง
ผูสอบบัญชีตองแสดงความเห็นวางบการเงินไมถกู ตอง เมื่อผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดจนไดหลักฐานตาง ๆ
อยางเพียงพอที่แสดงวางบการเงินไมถูกตองในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามขอ 7 (2) (3) หรือ (4)
โดยมีสาระสําคัญมาก
ขอ 9 รายงานวาไมแสดงความเห็น
ผูสอบบัญชีตองไมแสดงความเห็นตองบการเงิน เมื่อไมสามารถตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดในสวนที่เปนสาระสําคัญ
เปนเหตุใหไมสามารถรวบรวมหลักฐานไดอยางเพียงพอในการที่จะวินิจฉัยไดวา งบการเงินที่ตรวจสอบ
มีความถูกตองเพียงใด รวมทั้งตองรายงานวาไมแสดงความเห็นเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ หรือหลายกรณี
ดังตอไปนี้ โดยมีสาระสําคัญมาก
(1) ไมสามารถปฏิบัติหนาทีผ่ ูสอบบัญชีไดตามอํานาจและหนาที่ทกี่ ฎหมายกําหนด
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
/(2) มีปญหา…

(2) มีปญหาตอการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการหรือมีความไมแนนอนอื่นใน
อนาคตทีม่ ีสาระสําคัญมาก อันอาจกระทบถึงฐานะการเงินของสหกรณที่สอบบัญชีนั้น
ขอ 10 วิธีปฏิบัติในการแสดงความเห็นตองบการเงินแบบมีเงื่อนไข
10.1 เรื่องที่มขี อเท็จจริงซึง่ วินิจฉัยไดวา เปนกรณีเดียวกับที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ
เคยแจงเปนหนังสือเวียนใหผูสอบบัญชีแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขแลว ใหผูสอบบัญชีแสดงความเห็น
แบบมีเงื่อนไขไดทันที
10.2 เรื่องที่ไมเขากรณีตามขอ 10.1 ใหผูสอบบัญชีเสนอตอผูรับมอบอํานาจ
ดังตอไปนี้ เพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบกอน
(1) ผูสอบบัญชีภาคราชการในสวนกลางขอความเห็นชอบจากผูอํานวยการ
สํานักตรวจบัญชีสหกรณสว นกลาง
(2) ผูสอบบัญชีภาคราชการในสวนภูมิภาค ขอความเห็นชอบจากผูอํานวยการ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณภูมิภาค
(3) ผูสอบบัญชีภาคเอกชน ขอความเห็นชอบจากผูอํานวยการสํานักกํากับ
ดูแลการสอบบัญชีสหกรณโดยผูสอบบัญชีภาคเอกชน
10.3 กรณีที่สหกรณมีขอบกพรองที่ตองแกไขตามคําสั่งของสหกรณจงั หวัดใน
ฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ แตไมดําเนินการแกไขตามระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งผูสอบบัญชีเห็นวาการรอ
ไมเปนผลดีตอสหกรณและเห็นวาเปนกรณีที่สมควรแสดงความเห็นตองบการเงินแบบมีเงื่อนไข ใหผูสอบ
บัญชีเสนอเรื่องตอผูรับมอบอํานาจตามขอ 10.2 พิจารณาใหความเห็นชอบกอน
ขอ 11 การแสดงความเห็นตองบการเงินกรณีแสดงความเห็นวางบการเงินไมถูกตอง และ
รายงานวาไมแสดงความเห็นใหผูสอบบัญชีขอความเห็นชอบจากกรมตรวจบัญชีสหกรณกอนทุกกรณี
ขอ 12 การเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบตอผูรับมอบอํานาจตามขอ 10 หรือการเสนอ
เรื่องใหกรมตรวจบัญชีสหกรณพิจารณาตามขอ 11 ใหผูสอบบัญชีแนบหลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อใช
ประกอบการพิจารณา ในกรณีที่เปนผูสอบบัญชีภาคราชการใหผูสอบบัญชีเสนอเรือ่ งผานสายการบังคับ
บัญชาตามลําดับ และใหผบู ังคับบัญชาแสดงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
ขอ 13 กรณีทมี่ ีการแสดงความเห็นตองบการเงินแบบมีเงือ่ นไข
การแสดงความเห็น
วางบการเงินไมถูกตอง หรือรายงานวาไมแสดงความเห็น ใหผูสอบบัญชีเขารวมประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการและประชุมใหญ เพื่อชี้แจงใหสหกรณทราบถึงเหตุผลและความจําเปนที่ตอ งแสดงความเห็นใน
ลักษณะดังกลาว รวมทัง้ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสหกรณดวย
ขอ 14 ในกรณีที่มีปญ
 หาในทางปฏิบัติใหหารือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ
/ขอ 15 การแสดง…

ขอ 15 การแสดงความเห็นตองบการเงินตามระเบียบนี้
งบการเงินของกลุมเกษตรกรโดยอนุโลม

ใหใชกบั การแสดงความเห็นตอ

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2544
(ลงชื่อ)

สุพัตรา ธนเสนีวัฒน
(นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

