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ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ ์วา่ดว้ยการบัญชขีองสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563  
เรื่องทีผู่ต้รวจสอบกิจการของสหกรณต์้องรูแ้ละเข้าใจ 

 มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม บัญญัติ ให้สหกรณ ์
จัดให้มีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และ
มาตรา 66 วรรคสอง บัญญัติให้งบการเงินประจําปีต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
นายทะเบียนสหกรณ์จึงมีคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 3/2562 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562  
มอบอํานาจให้อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พนักงานเจ้าหน้าที่ กําหนดระบบบัญชี ตลอดจนสมุดและ    
แบบรายงานต่าง ๆ ที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ รวมทั้งแบบการทําบัญชีและ
แบบพิมพ์อ่ืน ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอํานาจจากนายทะเบียนสหกรณ์จึงมีอํานาจกําหนด
ระบบบัญชี รวมทั้งแบบและรายการต่าง ๆ ที่สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรต้องจัดทํา 
เพ่ือเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามที่กฎหมายกําหนด 

 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 
กําหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้การแสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานในงบการเงินของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีการละเว้นการแสดงข้อมูล หรือ 
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง โดยระเบียบฯ นี้ ได้ยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย 
การบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยสินทรัพย์ที่สหกรณ์และ                
กลุ่มเกษตรกรได้รับบริจาคหรืออุดหนุน พ.ศ. 2547 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตัดสินค้า
ขาดบัญชี พ.ศ. 2546 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตัดจําหน่ายหนี้สูญจากลูกหนี้ พ.ศ. 2546 
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตัดเงินสดขาดบัญชี พ.ศ. 2546 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 และระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ว่าด้วยการบัญชีกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2533 ทําให้วิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับระเบียบฯ ดังกล่าว           
ต้องถูกยกเลิกไปโดยปริยาย จึงจําเป็นต้องกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติทางบัญชีในเรื่องดังกล่าวใหม่  
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป โดยระเบียบฯ นี้ 
ได้รวบรวมวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด           
มารวมไว้ด้วยกัน ทําให้สามารถศึกษาเพ่ือทําความเข้าใจวิธีปฏิบัติทางบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ทั้งระบบได้โดยง่าย และสะดวกในการสืบค้น  

 ระเบียบฯ นี้กําหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศเผยแพร่ระเบียบฯ นี้ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เป็นผลให้นับแต่วันที่ 10 
ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป การจัดทําบัญชีและงบการเงินประจําปีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องถือ
ปฏิบัติตามระเบียบฯ นี้ 

 ทําไม ? ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์จึงต้องศึกษาและทําความเข้าใจระเบียบฯ นี้ เหตุผลเพราะว่า 
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ที่กําลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง
แก้ไขใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ไดก้ําหนดให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ทั้งด้านการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเงินการบัญชี และด้านปฏิบัติการในการดําเนินธุรกิจตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 
รวมถึงการประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์  
ดังนั้น ผู้ตรวจสอบกิจการจึงต้องตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีและการจัดทํางบการเงินของ
สหกรณ์ ว่าถูกต้องเป็นไปตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด หรือไม่ รวมทั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องประเมินระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า การบันทึกบัญชี รายงาน 
ทะเบียนและเอกสารต่าง ๆ ของสหกรณมี์เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีถูกต้อง สมบูรณ์และครบถ้วน 
จึงเป็นหน้าที่ที่ผู้ตรวจสอบกิจการต้องศึกษาและท าความเข้าใจระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย 
การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้ประกอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการของ 
ผู้ตรวจสอบกิจการเพ่ือให้ความเชื่อมั่น เพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้ดีขึ้น ซึ่งจะ
ช่วยให้สหกรณ์ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามหลักการสหกรณ์  บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 
แบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 บัญชีที่สําคัญของสหกรณ์ แยกเป็นส่วน 
สินทรัพย์ หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ รายได้ ค่าใช้จ่าย หมวด 4 งบการเงินของสหกรณ์ และหมวด 5 การเปิดเผย
ข้อมูล และบทเฉพาะกาล รวมทั้งสิ้น 88 ข้อ โดยมีสาระสําคัญที่ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรู้และเข้าใจ ดังนี้ 

 1. หมวด 1 บททั่วไป หมวดนี้กล่าวถึงเรื่องทั่ว ๆ ไป ที่จําเป็นต้องกําหนดไว้ เพ่ือให้หลักเกณฑ์
ในบันทึกบัญชีทุกรายการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น 
  1.1 กําหนดให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําบัญชีและ 
งบการเงินตามแบบและรายการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนดให้ถูกต้องตามความเป็นจริงภายใต้ 
การดําเนินงานต่อเนื่องของสหกรณ์ คําว่า “การดําเนินงานต่อเนื่อง” หมายความว่า สหกรณ์และ              
กลุ่มเกษตรกรมีวัตถุประสงค์ที่จะดําเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีกําหนด หรือไม่ตั้งใจจะเลิกกิจการ               
ในรอบบัญชีนั้น ดังนั้น ในกรณีที่สหกรณ์มีความตั้งใจที่จะเลิกกิจการในปีบัญชี ใด อาจละเว้นไม่ต้อง              
บันทึกบัญชีและจัดทํางบการเงินตามแบบและรายการตามที่กําหนดไว้ในระเบียบฯ นี้ ได ้
  1.2 กําหนดให้สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง คือ การบันทึกรายได้หรือค่าใช้จ่าย        
ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีใดก็ให้บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดรายการนั้น ตามสิทธิเรียกร้องหรือเกิดภาระ
ผูกพันที่ต้องจ่าย และการบันทึกรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน  

  1.3 กําหนดให้สหกรณ์รับรู้รายการสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ 
การรับรู้รายการ ซึ่งเกณฑ์การรับรู้รายการ หมายถึง การรวมรายการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน  
หากรายการนั้นเป็นไปตามนิยามขององค์ประกอบและเข้าเกณฑ์และเงื่อนไขว่า ต้องมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการดังกล่าวจะเข้าหรือออกจากสหกรณ ์ 

   หลักเกณฑ์ข้อนี้เป็นการพิจารณาถึงความน่าจะเป็นของระดับความแน่นอนที่ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการค้าว่าจะเข้าหรือออกจากสหกรณ์ โดยระดับความน่าจะเป็นในที่นี้ 
หมายถึง มีความเป็นไปได้ที่รายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีนั้นจะเกิดขึ้น และสามารถที่จะวัดราคามูลค่า
ของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยอาจพิจารณาได้จากเอกสารหลักฐานที่น่าเชื่อถือ ซึ่งระบุรายการนั้น
ไว้อย่างแน่นอน เช่น มีข้อตกลง หรือมีสัญญาที่ระบุชัดเจน สหกรณจ์ึงจะรับรู้รายการในงบการเงินได ้  
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  1.4 กําหนดให้สหกรณ์ใช้เกณฑ์การวัดมูลค่ารายการ เพ่ือกําหนดจํานวนที่เป็นตัวเงิน          
ที่จะรับรู้องค์ประกอบของงบการเงิน ซึ่งเกณฑ์ในการวัดมูลค่าในระเบียบนี้ ประกอบด้วย (1) ราคาทุน   
ซึ่งหมายถึง จํานวนเงินที่จ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์นั้น หรือมูลค่ายุติธรรมของสิ่งของที่นําไปแลกสินทรัพย์มา          
ณ วันที่เกิดรายการ (2) มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือ
จ่ายชําระหนี้กนัในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้ 
อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน (3) มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ หมายถึง ราคาที่คาดว่า
จะขายได้ ตามลักษณะปกติของการประกอบธุรกิจหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้าให้เสร็จและ
ต้นทุนที่ต้องจ่ายไปเพ่ือให้ขายสินค้านั้นได ้ 
  1.5 กําหนดให้สหกรณ์เก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สํานักงาน
สหกรณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์แล้ว 
  เมื่ อผู้ตรวจสอบกิจการรู้ และเข้า ใจหลักเกณฑ์ ในการบันทึกรายการบัญชีและ                    
เกณฑก์ารรับรู้รายการตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว จะทําให้ผู้ตรวจสอบกิจการสามารถตรวจสอบ ประเมินและ
ให้ข้อสังเกตได้ว่า การจัดทําบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ใช้เกณฑ์คงค้าง มีเอกสารประกอบ 
การบันทึกบัญชีถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน การรับรู้และการวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์ หนี้สิน ทุนของสหกรณ ์
รายได้ และค่าใช้จ่ายเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ และเกณฑ์การวัดมูลค่าตามระเบียบนี้  

 2. หมวด 2 บัญชีที่สําคัญของสหกรณ์ แบง่ออกเป็น 5 ส่วนที่สําคัญ ดังนี้ 

  2.1 ส่วนที่ 1 สินทรัพย์ กําหนดให้สหกรณ์บันทึกรายการบัญชีสินทรัพย์ที่มีตัวตนหรือไมมี่
ตัวตนอันมีมูลค่า ที่อยู่ในความควบคุมของสหกรณ์ และคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจาก
สินทรัพย์นั้นในอนาคตไว้ในบัญชีสินทรัพย์ 
   การบันทึกรายการสินทรัพย์ทีก่ําหนดไว้ในระเบียบฯ นี้ ได้แก่ 
   (1) รายการเงินสด กําหนดให้สหกรณ์บันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดในวันที่
เกิดรายการนั้น สําหรับรายการอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดให้บันทึกรายการบัญชีภายในสามวันนับแต่
วันที่เกิดรายการนั้น 
   กําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีที่สหกรณ์มีเงินสดขาดหรือเกินบัญชี ให้สหกรณ์
แยกบัญชีเงินสดขาดบัญชีออกจากบัญชีเงินสด และให้บันทึกบัญชีค่าเผื่อเงินสดขาดบัญชีเต็มจํานวน 
หากไม่มีผู้รับผิดชอบ แต่หากสหกรณ์มีเงินสดเกินบัญชีให้ปรับปรุงบัญชีเงินสดให้เท่ากับจํานวนเงินสด         
ที่ตรวจนับได้ และบันทึกจํานวนเงินสดที่เกินว่าบัญชีเงินสด ไว้ในบัญชีเงินสดเกินบัญชี และให้เปิดเผย
ข้อมูลเงินสดขาดบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย  
   ดังนั้น ในการตรวจสอบรายการเงินสด ผู้ตรวจสอบกิจการต้องตรวจสอบ ประเมิน
และให้ข้อสังเกตได้ว่า สหกรณ์บันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินสดในวันที่เกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
เงินสด สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสดคงเหลือในมือทุกสิ้นวันท าการ กรณีมีเงินสดขาดหรือเกินบัญชีได้
ปฏิบัติตามระเบียบฯ นี้ และกรณีที่มีเงินสดขาดบัญชี สหกรณ์ได้แสดงรายละเอียดการด าเนินการ
เกี่ยวกับเงินสดขาดบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินครบถ้วนแล้ว  
   (2) รายการเงินฝากธนาคาร กําหนดให้สหกรณ์บันทึกรายการเงินฝากธนาคาร           
ทุกรายการและรายการสลากของธนาคารทุกประเภทไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคาร และให้เปิดเผยข้อมูล 
เงื่อนไข หรือภาระผูกพันที่เกี่ยวกับเงินฝากธนาคารไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ครบถ้วน  
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   ดังนั้น ในการตรวจสอบรายการเงินฝากธนาคาร ผู้ตรวจสอบกิจการต้องตรวจสอบ 
ประเมิน และให้ข้อสังเกตได้ว่า สหกรณ์บันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคารครบถ้วน                   
ทุกประเภท และได้เปิดเผยรายการเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือภาระผูกพันของเงินฝากดังกล่าวไว้ ครบถ้วน 
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ นี้  
   (3) รายการเงินฝากสหกรณ์อื่น กําหนดให้สหกรณ์บันทึกรายการนําเงินไปฝาก
สหกรณ์ หรือชุมนุมสหกรณ์ไว้ในบัญชีเงินฝากสหกรณ์อ่ืน แต่หากมีเหตุอันเชื่อได้ว่า สหกรณ์หรือชุมนุม
สหกรณ์ผู้รับฝากไม่สามารถจ่ายคืนเงินฝากได้ครบถ้วนเต็มตามจํานวนที่ฝากไว้ ให้สหกรณ์ผู้ฝาก
พิจารณาประมาณการค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อ่ืนสงสัยจะสูญ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
    (1) กรณีเป็นเงินฝากที่มีกําหนดระยะเวลาการถอนคืน เมื่อครบกําหนดการถอนคืน
เงินฝากแล้ว แต่สหกรณ์ผู้รับฝากไม่มีการจ่ายคืนเงินฝากตามสัญญา สหกรณ์ผู้ฝากต้องประมาณ 
การค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อ่ืนสงสัยจะสูญเต็มตามจํานวนที่ถอนคืนไม่ได้  
      ตัวอย่าง สหกรณ์ ก. มีปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ฝากเงินชุมนุมสหกรณ์ อ. 
จํานวน 20,000,000 บาท ข้อกําหนดการจ่ายคืนเงินรับฝาก ทุก ๆ ปี ปีละ 2,000,000 บาท ตั้งแต่
ทําสัญญาฝากเงิน ชุมนุมสหกรณ์ อ. จ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมดอกเบี้ยทุก ๆ วันสิ้นปีบัญชีของชุมนุม
สหกรณ์  อ .  แต่ปรากฏว่า  ในปีบัญชีสิ้ นสุดวันที่  30 กันยายน 2563 ชุมนุมสหกรณ์  อ .  
ไม่สามารถจ่ายคืนเงินฝากให้สหกรณ์ ก. ได้ ในวันสิ้นปีทางบัญชี 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ ก.           
ต้องบันทึกบัญชีค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อ่ืนสงสัยจะสูญ จํานวน 2,000,000 บาท ซึ่งบัญชีนี้ถือเป็น
บัญชีปรับมูลค่า โดยแสดงเป็นรายการหักออกจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์อ่ืน และบัญชีเงินฝากสหกรณ์อ่ืน
สงสัยจะสูญ จํานวน 2,000,000 บาท ถือเป็นค่าใช้จ่าย  
     หากในปีต่อมาชุมนุมสหกรณ์ อ. สามารถคืนเงินฝากได้ครบตามสัญญา  
ให้สหกรณ์ ก. ปิดบัญชีค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อ่ืนสงสัยจะสูญ และบันทึกรายการเงินฝากสหกรณ์อ่ืน
สงสัยจะสูญไว้ในวงเล็บ เพ่ือเป็นการลดยอดค่าใช้จ่าย 
   (2) กรณีเป็นเงินฝากที่ไม่มีกําหนดระยะเวลาการถอนคืน แต่สหกรณ์ผู้รับฝาก          
มีผลการดําเนินงานขาดทุนสะสมเกินกึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้น และงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ผู้รับฝาก
แสดงข้อมูลให้เห็นว่า ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะจ่ายคืนเงินฝากได้ ให้สหกรณ์ผู้ฝากบันทึกค่าเผื่อ
เงินฝากสหกรณ์อ่ืนสงสัยจะสูญเต็มจํานวนเงินรับฝาก แต่หากสหกรณ์ผู้รับฝากอยู่ระหว่างการจัดทําแผน
ปรับปรุงการดําเนินงานของสหกรณ์ สหกรณ์ผู้ฝากสามารถทยอยตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อ่ืนสงสัยจะสูญ
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนปรับปรุงการดําเนินงานได้ หรือหากงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์
ผู้รับฝากไม่ปรากฏผลขาดทุนสะสมแล้ว หรือสหกรณ์ผู้รับฝากเงินได้รับคืนเงินฝากแล้ว ให้สหกรณ์ผู้ฝาก
ระงับการบันทึกค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อ่ืนสงสัยจะสูญ 
   ตัวอย่าง สหกรณ์ ก. จํากัด มียอดเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ อ. จํากัด คงเหลือ            
ณ วันสิ้นปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 20,000,000 บาท ไม่มีข้อกําหนดระยะเวลา 
การจ่ายคืน โดยชุมนุมสหกรณ์ อ. จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ วันสิ้นปีบัญชีของชุมนุมสหกรณ์ อ. แต่ปรากฏว่า 
ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 งบแสดงฐานะการเงินของชุมนุมสหกรณ์ อ. มียอดขาดทุน
สะสมเกินกึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้น และเมื่อพิจารณาจากเงินทุนหมุนเวียนของชุมนุมสหกรณ์แล้ว เห็นว่า            
ไม่สามารถจ่ายคืนเงินฝากให้สหกรณ์ ก. ได้อย่างแน่นอน ในวันสิ้นปีทางบัญชี สหกรณ์ ก. ต้องบันทึกบัญชี 
ค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อ่ืนสงสัยจะสูญเต็มจํานวน แม้จะไม่มีความประสงค์จะถอนเงินฝากดังกล่าวก็ตาม 
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แต่หากชุมนุมสหกรณ์ อ. จัดทําแผนการปรับปรุงการดําเนินงานเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ และ 
นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบหรือมีคําสั่งให้ชุมนุมสหกรณ์ อ. ทําแผนปรับปรุงการดําเนินงาน โดยแผนฯ 
ดังกล่าว จะจ่ายคืนเงินฝากให้แก่สหกรณ์ ก. ภายในเวลา 5 ปี สหกรณ ์ก. สามารถทยอยการตั้งค่าเผื่อเงินฝาก
สหกรณ์อ่ืนสงสัยจะสูญได้ตามแผนปรับปรุงการดําเนินงาน ดังนั้น ในปีบัญชี 31 ธันวาคม 2563 
สหกรณ์ ก. สามารถบันทึกบัญชีค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อ่ืนสงสัยจะสูญ 4,000,000 ล้านบาท ได้โดยไม่ต้อง
ตั้งเต็ม จํานวน 20,000,000 บาท ซึ่งบัญชีนี้ถือเป็นบัญชีปรับมูลค่า โดยแสดงเป็นรายการหักออกจาก
บัญชีเงินฝากสหกรณ์อ่ืน และบันทึกบัญชีเงินฝากสหกรณ์อ่ืนสงสัยจะสูญ จํานวน 4,000,000 บาท  
ถือเป็นค่าใช้จ่าย  
    หากในปีต่อมาชุมนุมสหกรณ์ อ. สามารถดําเนินงานได้ตามแผนปรับปรุง 
การดําเนินงานของสหกรณ์ ทําให้งบแสดงฐานะการเงินไม่ปรากฏผลขาดทุนสะสมแล้ว สหกรณ์ ก. สามารถ
ระงับการบันทึกบัญชีค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อ่ืนสงสัยจะสูญได้ และถ้าชุมนุมสหกรณ์ อ. คืนเงินฝาก         
ได้ทั้งหมด ให้สหกรณ์ ก. โอนปิดบัญชีค่าเผื่อเงินฝากอ่ืนสงสัยจะสูญ และบันทึกเงินฝากอ่ืนสงสัยจะสูญ
ไว้ในวงเล็บ เพ่ือเป็นการลดยอดค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ได้รับเงินฝากคืนทั้งหมด 
         ดังนั้น ในการตรวจสอบรายการเงินฝากสหกรณ์อ่ืน ผู้ตรวจสอบกิจการต้องตรวจสอบ 
ประเมินและให้ข้อสังเกตได้ว่า สหกรณ์บันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากสหกรณ์อ่ืน ครบถ้วน และ                 
มีการประมาณการค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อ่ืนสงสัยจะสูญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบฯ นี้ โดยสหกรณ์ได้เปิดเผยรายการเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือภาระผูกพันของเงินฝากสหกรณ์อ่ืนและ
การถอนคืนไม่ได้ไว้ครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ นี้  

   (4) รายการเงินลงทุน ในกรณีที่สหกรณ์นําเงินไปลงทุนตามมาตรา 62 (3)                       
ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ (4) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่สหกรณ์ (5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน (6) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบ
ธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ และ (7) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกําหนด ให้สหกรณ์บันทึกบัญชีเงินลงทุนดังกล่าว ตามลักษณะของเงินลงทุนดังนี้ 

  1. เงินลงทุนทั่วไป หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ประเภทที่ไม่อยู่
ในความต้องการของตลาด โดยแยกเป็นเงินลงทุนระยะสั้น หรือระยะยาว เช่น การซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ 
ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยชุมนุมสหกรณ์ เป็นต้น 

  2. ตราสารหนี้ หมายถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสัญญาแสดงว่า ผู้ออกตราสาร
มีภาระผูกพันทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะต้องจ่ายเงินสดหรือสินทรัพย์อ่ืนให้แก่ผู้ถือตราสารตามจํานวน
และเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้ โดยชัดเจนหรือโดยปริยาย เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ เป็นต้น 

  3. ตราสารทุน หมายถึง เงินที่สหกรณ์นําไปลงทุนในหุ้นของกิจการที่อยู่ในความ
ต้องการของตลาด 

  4. กองทุน หมายถึง การนําเงินไปฝากให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลที่ตั้งเป็นกองทุนขึ้นมา โดยมีผู้จัดการกองทุนที่เป็นมืออาชีพนําเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ 
ตามนโยบายของแต่ละกองทุนให้ได้รับผลตอบแทนแล้วนํามาเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วน
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ที่ลงทุน โดยบริษัทจะต้องมีนโยบายนําเงินไปลงทุนตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้แก่ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล 

 (4.1) ให้สหกรณ์จัดประเภทเงินลงทุนตามเกณฑ์การวัดมูลค่า เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) เงินลงทุน 
ที่อยู่ในความต้องการของตลาด หมายถึง หลักทรัพย์หรือเงินลงทุนอ่ืนที่มีการซื้อขายในตลาดที่มี               
สภาพคล่อง ได้แก่ หลักทรัพย์เผื่อขาย และตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด และ (2) เงินลงทุนที่ไม่อยู่
ในความต้องการของตลาด  

 (4.2) ให้สหกรณ์บันทึกทุนของเงินลงทุน ด้วยเงินที่จ่ายทั้งสิ้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น 
แต่ไม่รวมถึงส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ 

 (4.3) ให้สหกรณ์บันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุน ดังนี้ 
   (1) ให้สหกรณ์บันทึกการด้อยค่าของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ เมื่อเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ว่า จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้ การคํานวณรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด ให้คํานวณผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี
กับราคาตลาดของตราสารหนี้นั้น โดยสหกรณ์ต้องบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าทันทีที่เงินลงทุน
เกิดการด้อยค่า และต้องรับรู้รายได้จากตราสารหนี้ในอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสัญญาเดิม 

   (2) ให้สหกรณ์บันทึกการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายที่อยู่ในความต้องการของ
ตลาด เมื่อมีหลักฐานสนับสนุนว่ากิจการที่ออกหลักทรัพย์กําลังประสบปัญหาทางการเงินหรือกิจการ            
ที่ออกหลักทรัพย์ผิดนัดชําระหนี้หรือผิดเงื่อนไขในสัญญา หรือมีความเป็นไปได้สูงที่กิจการผู้ออก
หลักทรัพย์จะล้มละลาย หรือฟ้ืนฟูกิจการหรือหลักทรัพย์นั้น ไม่มีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง          
อีกต่อไป โดยสหกรณ์ต้องบันทึกการด้อยค่าทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุนว่า หลักทรัพย์นั้นด้อยค่า 

   (3) ให้สหกรณ์บันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมีข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามูลค่า
ตามบัญชีของเงินลงทุนทั่วไปสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน เช่น สหกรณ์จะบันทึกการด้อยค่าของหุ้น
ชุมนุมสหกรณ์ เมื่อปรากฏว่า งบแสดงฐานะการเงินของชุมนุมสหกรณ์ ได้แสดงมูลค่าต่อหุ้น ไว้ต่ํากว่า
มูลค่าต่อหุ้นที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ โดยสหกรณ์ต้องบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนทันทีที่มี
หลักฐานสนับสนุนว่าเงินลงทุนนั้นด้อยค่า 

(4.4) ให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่าเงินลงทุน  
การคํานวณต้นทุนของเงินลงทุนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
รวมถึงข้อมูลของหน่วยลงทุนแต่ละหน่วยตามมูลค่ายุติธรรม ราคาทุน หรือราคาทุนตัดจําหน่าย และ
ต้องเปิดเผยราคาทุนรวมของเงินลงทุนบวกหรือหักด้วยค่าเผื่อปรับมูลค่าเงินลงทุน แยกเป็นเงินลงทุนที่
อยู่ในความต้องการของตลาด เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด และแยกตามระยะเวลา 
การถือครองว่าเป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว ข้อมูลเกี่ยวกับกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนระหว่างปี โดยต้องเปิดเผยให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุน
คงเหลือตามบัญชี ผลขาดทุนจากการด้อยค่า และสาเหตุของการด้อยค่าเงินลงทุนนั้น 

 ดังนั้น ในการตรวจสอบรายการเงินลงทุน ผู้ตรวจสอบต้องประเมินและให้ข้อสังเกต            
ได้ว่า สหกรณ์บันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนไว้ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบฯ นี้ หรือไม่   
มีการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการวัดมูลค่าเงินลงทุน การค านวณต้นทุนของเงินลงทุน 
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด้อยค่าของ
เงินลงทุน และสาเหตุแห่งการด้อยค่าของเงินลงทุนนั้นไว้ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบฯ นี้ หรือไม่ 
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(5) รายการลูกหนี้เงินกู้ กําหนดให้สหกรณ์บันทึกรายการที่เกิดจากสัญญาเงินให้กู้ หรือ
ลูกหนี้ อ่ืนที่มีมูลหนี้มาจากสัญญาเงินให้กู้ไว้ในบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ และกําหนดให้ในวันสิ้นปีบัญชี 
สหกรณ์ต้องประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้ สําหรับลูกหนี้รายที่คาดว่าจะไม่สามารถ
เรียกเก็บหนี้ได้ตามกําหนดสัญญา โดยให้แยกการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ตามประเภทของ
สหกรณ์ ดังนี้ 

(1) สหกรณ์ประเภทการเกษตร ประมง นิคม ร้านค้า และบริการ ให้ประมาณการ 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
พ.ศ. 2563  

สรุปสาระสําคัญของประกาศฯ ดังกล่าว ได้ดังนี ้
(1.1) กําหนดนิยามของ ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หมายความว่า ลูกหนี้เงินกู้          

ที่มีปัญหาในการชําระหนี้และสหกรณ์ได้ตกลงยินยอมให้ลดต้นเงินหรือดอกเบี้ยให้ หรือผ่อนปรนเงื่อนไข
ในการชําระหนี้ให้ เช่น ให้ขยายงวดชําระหนี้ พักการชําระหนี้ต้นเงิน เป็นต้น  

(1.2) ให้สหกรณ์จําแนกอายุหนี้เงินกู้ตามงวดที่ผิดนัดชําระหนี้ และให้ประมาณการ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากจํานวนเงินที่ผิดนัดชําระหนี้  

(1.3) กรณีที่ลูกหนี้ถึงแก่ความตาม ศาลมีคําพิพากษาว่าเป็นคนสาบสูญและไม่มี
ทรัพย์สินใด ๆ ที่สหกรณ์จะฟ้องร้องดําเนินคดี เพ่ือบังคับคดีเอากับทรัพย์ของลูกหนี้ได้ ให้ประมาณการ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวน 

(1.4) กรณีเป็นลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แต่ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามสัญญา
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้นับระยะเวลาผิดนัดชําระหนี้ตั้งแต่          
เริ่มผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาเดิมก่อนปรับโครงสร้างหนี้  

  ตัวอย่าง วันที่ 12 ธันวาคม 2559 นาย ก. กู้เงินสหกรณ์การเกษตร ต. จํากัด 
(ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี) จํานวน 300,000.00 บาท สัญญาจ่ายคืน 6 งวด ทุกวันที่ 30 
มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เริ่มชําระงวดแรก 30 มิถุนายน 2560 นาย ก. ผิดนัดชําระหนี้
ตั้งแต่งวดที่ 2 (31 ธันวาคม 2560) จนกระทั่งวันที่ 30 มิถุนายน 2562 นาย ก. เข้าทําสัญญา 
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์ ขอขยายงวดชําระหนี้จากงวดละ 50,000 บาท ทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน 
เป็นงวดละ 50,000 บาท ทุกปีโดยจะชําระภายในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี จนกว่าจะชําระเสร็จสิ้น 
นาย ก. ชําระหนี้งวดแรก 30 มิถุนายน 2563 ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้  

ณ วันสิ้นปีบัญชี 31 มีนาคม 2564 สหกรณ์ไม่ต้องประมาณการค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ เนื่องจากนาย ก. ไม่มีหนี้ที่ผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แต่หากนาย ก. 
ไม่ชําระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เลยตั้งแต่งวดแรก สหกรณ์ต้องพิจารณาประมาณการค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญโดยให้พิจารณาจากงวดที่ผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาเดิมตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มิใช่
นับระยะเวลาผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ดังนั้น ในกรณีนี้ ถือว่า นาย ก. ผิดนัดชําระหนี้
ตั้งแต่งวดที่ 2 (31 ธันวาคม 2560 ) ถึงงวดปัจจุบัน 31 มีนาคม 2564 สหกรณ์ฯ จึงต้องตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญสําหรับจํานวนเงินที่ผิดนัดชําระหนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นับถึงวันสิ้นปีทาง
บัญชีของสหกรณ์ 31 มีนาคม 2564 ผิดนัดชําระหนี้เกินว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี จึงต้องตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ร้อยละ 50 ของจํานวนเงินที่ผิดนัดชําระหนี้ 50,000 บาท (หนี้ทั้งสิ้น 300,000 บาท               
ชําระงวดแรกแล้ว 50,000 บาท คงเหลือ 250,000 บาท ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่ จึงมีหนี้ที่ยังไม่ถึงกําหนด
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ชําระ 200,000 บาท ทําให้มีหนี้ค้างชําระ 50,000 บาท ) ฉะนั้น ในกรณีนี้ สหกรณ์จึงต้องตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ จํานวน 25,000 บาท  

(1.5) ลูกหนี้การค้าให้จําแนกอายุหนี้ตามระยะเวลาที่ค้างชําระ และให้ประมาณการ         
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามยอดท่ีค้างชําระ  

(1.6) ลูกหนี้ อ่ืนที่ชําระหนี้ได้ตามปกติไม่ต้องประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
แต่หากมียอดค้างชําระให้ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจํานวน  

(1.7) ดอกเบี้ยค้างรับที่ลูกหนี้ค้างชําระไม่เกิน 1 ปี ไม่ต้องประมาณการค่าเผื่อหนี้ 
สงสัยจะสูญดอกเบี้ยค้างรับ แต่หากค้างชําระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ให้พิจารณาประมาณการไว้               
ร้อยละ 50 สําหรับดอกเบี้ยค้างรับที่ค้างชําระเกินกว่า 5 ปีขึ้นไป ให้ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยค้างรับไว้เต็มจํานวน  

(1.8) ค่าปรับค้างรับที่ลูกหนี้ค้างชําระไม่เกิน 2 ปี ต้องประมาณการค่าเผื่อหนี้               
สงสัยจะสูญค่าปรับค้างรับไว้ร้อยละ 50 แต่หากค้างชําระเกินกว่า 2 ปีขึ้นไป ให้ประมาณการค่าเผื่อหนี้ 
สงสัยจะสูญดอกเบี้ยค้างรับไว้เต็มจํานวน  

(1.9) สหกรณ์ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศฯ นี้ 
ให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี  

ดังนั้น ในกรณีท่ีสหกรณ์ใดที่ไม่เคยมีการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมาก่อนเลย 
หรือเคยมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว แต่ไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศฯ นี้ 
การกําหนดให้สหกรณ์บันทึกบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศฯ นี้ ทันทีที่
ประกาศฯ มีผลใช้บังคับ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ์ได้ ดังนั้น
จึงกําหนดให้สหกรณ์ฯ สามารถทยอยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ที่กําหนดให้แล้วเสร็จได้ 
ภายใน 5 ปี โดยมิได้ระบุว่า สหกรณ์ฯ จะต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในแต่ละปี เท่าใด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ที่จะพิจารณาภายใต้หลักความระมัดระวังว่า ภายใน 5 ปี แต่ละปี  
ควรจะต้องทยอยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวนเท่าใด เพ่ือมิให้กระทบต่อผลการดําเนินงานของสหกรณ์
อย่างมีสาระสําคัญ (หลักความระมัดระวังหมายความว่า การใช้ดุลยพินิจที่จําเป็นในการประมาณการ
ภายใต้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้งบการเงินของสหกรณม์ีความน่าเชื่อถือ)  

2. สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ให้ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วย การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันสํารอง แต่ เนื่องจากในขณะนี้กฎกระทรวง
ดังกล่าว ยังไมป่ระกาศใช้ ทําให้การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับสหกรณ์ทั้งสองประเภทนี้ 
ยังคงใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบฯ เดิมที่เคยใช้ไปก่อน จนกว่ากฎกระทรวงว่าด้วย การจัดชั้นสินทรัพย์
และการกันสํารองจะมีผลใช้บังคับ ด้วยผลของบทเฉพาะกาลตามที่กําหนดไว้ในระเบียบฯ นี้  

(5.1) กําหนดวิธีในการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยให้นําหลักประกันที่ลูกหนี้ให้ไว้
ในขณะทําสัญญามาหักก่อนการประมาณการ รวมถึงในกรณีที่ลูกหนี้นําเงินมาชําระแล้ว ก่อนวันที่       
ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน ก็ให้นํามาหักได้ก่อนการประมาณการเช่นกัน  

โดยหลักการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยกําหนดไว้ในระเบียบฯ 
ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ฉบับก่อน ๆ แต่ระเบียบฯ นี้ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของ
จํานวนหลักประกันที่จะนําไปหักก่อนการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพ่ือให้มีความชัดเจนและ
เป็นไปตามหลักความระมัดระวังยิ่งขึ้น ดังนี้ 
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ก. ไม่ใช้ทุนเรือนหุ้นของสมาชิกมาหักก่อนการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
เนื่องจากเงินค่าหุ้นของสมาชิกเป็นทุนของสหกรณ์ มิใช่ทรัพย์สินของลูกหนี้ที่จะส่งมอบเพ่ือเป็น
หลักประกันการชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้  

ข. กรณีมีการนําเอาที่ดินมาจดจํานองไว้กับสหกรณ์ หากราคาที่ดินและทรัพย์ที่ติดกับ
ที่ดินใช้ราคาประเมินของทางราชการในการจดจํานอง ให้ใช้ราคาประเมินของที่ดินนั้น นํามาหักก่อน 
การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้เต็มจํานวน แต่หากสหกรณ์ใช้ราคาประเมินของผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินรับอนุญาตให้นําราคาประเมินนั้นมาคํานวณหักก่อนการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ได้ร้อยละ 70 ของราคาประเมิน  

(6) รายการลูกหนี้การค้า กําหนดให้บันทึกรายการลูกหนี้ที่ค้างชําระค่าสินค้าหรือค่าบริการ 
รวมถึงลูกหนี้ที่ค้างชําระตามสัญญาเช่าซื้อ หรือผ่อนชําระ ไว้ในบัญชีลูกหนี้การค้า 

(7) รายการลูกหนี้อื่น กําหนดให้บันทึกรายการลูกหนี้ที่ไม่อาจจัดประเภทอยู่ในบัญชีลูกหนี้
เงินกู้ ลูกหนี้การค้าได้ไว้ในบัญชีลูกหนี้อื่น  

(9) การตัดจําหน่ายหนี้สูญ กําหนดเงื่อนไขในกรณีที่สหกรณ์จะตัดจําหน่ายหนี้สูญได้            
ต้องเป็นลูกหนี้ที่เกิดจากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการของสหกรณ์ และต้องปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า สหกรณ์ได้ติดตามทวงถามหรือฟ้องคดีแล้ว แต่ลูกหนี้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ หรือจํานวนหนี้
นั้นมีจํานวนน้อยไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องดําเนินคดี หรือมีข้อเท็จจริงอ่ืน ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระหนี้ได้แล้ว เช่น ลูกหนี้ถึงแก่ความตาย ศาลมีคําสั่งให้เป็นคนสาบสูญ 
เป็นต้น และลูกหนี้ดังกล่าวนั้น ในปีบัญชีที่ผ่านมาสหกรณไ์ด้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจํานวนแล้ว  

(9.1) ให้สหกรณก์ําหนดเรื่องการตัดจําหน่ายหนี้สูญ ไว้ในระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
และต้องมีมติอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ โดยต้องมีคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกท่ีมาประชุม 

(9.2) ให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ทุกประเภท 
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยต้องเปิดเผยเกี่ยวกับการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
การระงับรับรู้รายได้ วิธีการคํานวณค่าปรับ และในกรณีที่สหกรณ์มีการตัดจําหน่ายหนี้สูญ สหกรณ์ต้อง
เปิดเผยมติที่ประชุมใหญ่ที่อนุมัติให้มีการตัดจําหน่ายหนี้สูญ  

ดังนั้น ในการตรวจสอบรายการลูกหนี้ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องตรวจสอบ ประเมินและ 
ให้ข้อสังเกตได้ว่า สหกรณ์บันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้ทุกประเภทไว้ครบถ้วน และ
สหกรณ์ได้มีการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบฯ นี้ หรือไม่ และในกรณีที่สหกรณ์มีการตัดจ าหน่ายหนี้สูญได้ปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนวิธีการ                 
ที่ก าหนด มีมติที่ประชุมใหญ่ที่อนุมัติให้ตัดจ าหน่ายหนี้สูญได้ ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบฯ นี้  

(10) รายการสินค้าคงเหลือ กําหนดให้สหกรณ์บันทึกรายการสินทรัพย์ที่มีไว้เพ่ือขาย
ตามปกติธุรกิจของสหกรณ์ หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพ่ือให้เป็นสินค้าสําเร็จรูปเพ่ือขาย หรือ 
มีใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ รวมถึงต้นทุนในการให้บริการ เช่น ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ           
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และสินค้าที่ส่งไปฝากขายที่ยังไม่ได้บันทึกไว้ในบัญชีขาย สินค้าที่บันทึกบัญชี 
ซื้อไว้แล้ว สินค้ายึดคืนรอขายไว้ในบัญชีสินค้าคงเหลือ โดยสหกรณ์ต้องจัดทําทะเบียนคุมสินค้าทุกครั้ง         
ที่มีการซื้อขายสินค้า และให้สหกรณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปีทางบัญชี  

(10.1) การตรวจนับสินค้าคงเหลือ กําหนดให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่โดยตรงที่เกี่ยวข้อง
กับสินค้าเป็นกรรมการตรวจนับ ไม่น้อยกว่า 3 คน ทําหน้าที่ตรวจนับสินค้าเพ่ือให้ทราบปริมาณและ
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สภาพของสินค้าที่เหลืออยู่ตามความเป็นจริง โดยให้แยกสินค้าคงเหลือตามสภาพ ดังนี้ (1) สินค้า
คงเหลือสภาพปกติ ที่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะขายหรือสามารถนําไปผลิตหรือให้บริการได้ตามปกติ และ 
(2) สินค้าคงเหลือสภาพเสื่อมชํารุด หรือล้าสมัย ที่ยังสามารถขายได้  

(10.2) ในกรณีที่สหกรณ์มีสินค้าเสื่อมชํารุด สหกรณ์ต้องบันทึกมูลค่าสินค้าด้วย
ราคาที่คาดว่าจะขายได้ แต่ในกรณีที่สินค้าเสื่อมชํารุดมีราคาลดลงต่ํากว่าราคาทุน ต้องเสนอขออนุมัติ  
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ก่อนการจําหน่าย 

(10.3) ณ วันสิ้นปีทางบัญชี หากได้ทําการตรวจนับสินค้าคงเหลือแล้ว ปรากฏว่า 
จํานวนที่ตรวจนับได้มีน้อยกว่าจํานวนที่ปรากฎตามบัญชี ให้ถือเป็นสินค้าขาดบัญชี สหกรณ์                     
ต้องปรับปรุงรายการบัญชีสินค้าคงเหลือขาดบัญชี โดยแยกออกจากสินค้าคงเหลือตามบัญชีและ
ดําเนินการหาผู้รับผิดชอบ และผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบด้วยราคาขายบวกภาษีขายด้วย 

(10.4) กรณีตรวจนับสินค้าคงเหลือแล้ว ปรากฏว่ามีจํานวนสินค้าขาดบัญชี 
สหกรณ์อาจพิจารณาลดหย่อนจํานวนสินค้าคงเหลือขาดบัญชีได้ เฉพาะกรณีท่ีเข้าหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 (1) สินค้าประเภทพืชผลการเกษตร เนื่องจากสินค้าประเภทนี้มีการ
ยุบตัวและมีการสูญเสียน้ําหนักตามธรรมชาติที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ ทําให้           
การสูญเสียน้ําหนักตามสภาพมีอัตราการสูญเสียที่ไม่เท่ากัน ดังนั้น ในการพิจารณาหักลดหย่อนสินค้า
ขาดบัญชีของสินค้าประเภทพืชผลการเกษตรแต่ละชนิด จึงต้องทําการทดสอบการยุบตัวตามสภาพขึ้น
เป็นการเฉพาะ โดยในระหว่างการดําเนินการให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทําการทดสอบอัตรา
การยุบตัวตามสภาพของสินค้าพืชผลการเกษตรแต่ละชนิดเป็นการเฉพาะ และต้องมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า 
วิธีการที่ทําการทดสอบนั้นเหมาะสม จึงจะนําอัตราการยุบตัวนั้นมาพิจารณาหักลดหย่อนสินค้าคงเหลือ
ขาดบัญชีได ้

(2) สินค้าประเภทน้ํามันเชื้อเพลิง ให้พิจารณาการระเหยของน้ํามัน
เชื้อเพลิงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมสรรพากรกําหนด 

(10.5) ให้สหกรณ์เปิดเผยนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
และวิธีที่ใช้คํานวณราคาทุนของสินค้าแต่ละประเภท รายการลดราคาขายสินค้า รายการลดหย่อนสินค้า 
รายการสินค้าที่เสียหายจากภัยพิบัติต่าง ๆ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ดังนั้น ในการตรวจสอบรายการสินค้าคงเหลือ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องตรวจสอบ 
ประเมินและให้ข้อสังเกตได้ว่า สหกรณ์บันทึกบัญชีรายการสินค้าคงเหลือเป็นไปตามระเบียบฯ นี้ 
สหกรณ์มีการจัดท าทะเบียนสินค้าไว้ครบถ้วน มีการตรวจนับสินค้าคงเหลือตามวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบฯ นี้ กรณีมีสินค้าขาดบัญชีต้องหาผู้รับผิดชอบ การพิจารณาหักลดหย่อนสินค้าขาดบัญชี               
ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่ก าหนดไว้ รวมถึงหากมีกรณีลดราคาขายสินค้าลงต่ ากว่าราคาทุน                   
มีการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ และสหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าคงเหลือครบถ้วนเป็นไปตามที่ระเบียบฯ นี้ก าหนด 

(11) รายการวัสดุคงเหลือ กําหนดให้สหกรณ์บันทึกรายการเกี่ยวกับของใช้สิ้นเปลือง          
ในโรงงานและสํานักงานซึ่งมีไว้ใช้ มิใช่มีไว้เพ่ือขายไว้ในบัญชีวัสดุคงเหลือ และให้บันทึกวัสดุคงเหลือ
สภาพปกติด้วยราคาทุน และให้ทําการตรวจนับวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปีทางบัญชี และต้องเปิดเผย
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการวัดมูลค่าวัสดุคงเหลือไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย 
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  ดังนั้น ในการตรวจสอบรายการวัสดุคงเหลือ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องตรวจสอบ 
ประเมินและให้ข้อสังเกตได้ว่า สหกรณ์บันทึกบัญชีรายการวัสดุคงเหลือด้วยราคาทุน มีการจัดท า
ทะเบียนวัสดุไว้ และได้มีการตรวจนับวัสดุคงเหลือตามวิธีการเช่นเดียวกับการตรวจนับสินค้าคงเหลือ            
ณ วันสิ้นปี และสหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีในการวัดมูลค่าของวัสดุคงเหลือไว้ใน              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามระเบียบฯ นี้  

(12) รายการที่ดนิแทนการชําระหนี้รอขาย กําหนดให้ในกรณทีีส่หกรณ์มีที่ดินและทรัพย์ติด
กับที่ดิน ซึ่งได้รับชําระหนี้มาจากลูกหนี้เงินให้กู้แทนการชําระหนี้ด้วยเงินสดนั้น ให้บันทึกไว้ในบัญชี 
ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย  

 ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขายเป็นการได้มาเพ่ือทดแทนเงินสดจากการชําระหนี้ ไม่ใช่
การได้มาเพราะสหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือการใช้ที่ดิน ดังนั้น สหกรณ์ต้องทําการขายที่ดินโดยเร็ว 
เพ่ือให้มีเงินสดเข้ามาเป็นทุนหมุนเวียนต่อไป หากสหกรณ์ถือครองที่ดินแทนการชําระหนี้ไว้ อาจทําให้
สหกรณ์ต้องประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องได้ และเพ่ือให้การบันทึกมูลค่าของที่ดินแทนการชําระหนี้
รอขายมีมูลค่าท่ีสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ จึงกําหนดให้การบันทึกมูลค่าที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย 
ในกรณีที่รับชําระหนี้โดยใช้ราคาประเมินของทางราชการ ให้บันทึกมูลค่าที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
เต็มตามราคาประเมินของทางราชการ แต่หากสหกรณ์ใช้ราคาประเมินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
รับอนุญาตให้รับรู้มูลค่าของที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย เพียงร้อยละ 70 ของราคาประเมิน  

 (12.1) กรณีสหกรณ์รับโอนที่ดินแทนการชําระหนี้ในราคาสูงกว่าจํานวนหนี้คงเหลือ
ของลูกหนี้ ให้สหกรณ์บันทึกส่วนต่างระหว่างจํานวนหนี้กับราคาที่ดินแทนการชําระหนี้รอขายไว้ในบัญชี
ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย โดยแสดงรายการไว้ในส่วนทุนของสหกรณ์ และให้กลับ
รายการส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย เมื่อสหกรณ์ขายที่ดินนั้นได้แล้ว เพ่ือรับรู้กําไรหรือ
ขาดทุนจากการขายที่ดินแทนการชําระหนี้  

 (12.2) ให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มาของที่ดินแทนการชําระหนี้
รอขายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เช่น วันที่โอนกรรมสิทธิ์ให้กับสหกรณ์ จํานวนหนี้ จํานวน
แปลงที่ดินที่ได้รับโอนมา ราคาประเมิน ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย มติที่ ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ที่มีการอนุมัติรับโอนที่ดินแทนการชําระหนี้ 

 ดังนั้น ในการตรวจสอบรายการที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย ผู้ตรวจสอบกิจการ          
ต้องตรวจสอบประเมินและให้ข้อสังเกตได้ว่า สหกรณ์บันทึกบัญชีรายการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบฯ นี้
สหกรณ์มีการจัดทําทะเบียนคุมที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย มีการตรวจนับที่ดิน และตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
ทุกวันสิ้นปีทางบัญชี และสหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินแทนการชําระหนี้รอขายไว้ครบถ้วน 
เป็นไปตามระเบียบฯ นี้  

(13) รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  กําหนดให้สหกรณ์บันทึกรายการสินทรัพย์ที่มีตัวตน             
ที่มีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการผลิต การจําหน่ายสินค้า การให้บริการ หรือเพ่ือใช้ในการบริหารงาน              
ที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีไว้ในบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  และ             
ให้บันทึกรายการนีด้้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

 (13.1) ให้สหกรณ์บันทึกต้นทุนรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยราคาทุนที่ได้จ่ายไป
เพ่ือให้ได้มา รวมถึงรายการภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และต้นทุนทางตรงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ  
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การจัดหาเพ่ือให้ได้มาและเพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน แต่หากภายหลังจากที่ได้รับและใช้สินทรัพย์
นั้นมาแล้ว ต่อมามีรายจ่ายเกิดขึ้น เพ่ือให้สินทรัพย์นั้นมีสภาพดีขึ้น ให้ถือว่ารายจ่ายนั้นเป็นรายการ          
เพ่ิมมูลค่าสินทรัพย์ แต่หากรายจ่ายนั้นไม่ได้เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์นั้นให้ดีขึ้น หรือไม่ได้ทําให้อายุ
การใช้งานของสินทรัพย์เพ่ิมข้ึน ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น 

 (13.2) ให้สหกรณ์ตรวจนับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทุกวันสิ้นปีของสหกรณ์  
 (13.3) สหกรณ์สามารถตีราคาสินทรัพย์ใหม่ได้ แต่ต้องกระทําอย่างสม่ําเสมอ 

โดยรอบระยะเวลาการตีราคาใหม่แต่ละครั้งต้องไม่ต่ํากว่า 5 ปีบัญชีของสหกรณ์ และต้องตีราคา
สินทรัพย์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน ไม่ให้เลือกตีราคาใหม่เฉพาะรายการใดรายการหนึ่ง 
  (13.4) ให้สหกรณ์คํานวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่จะมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
โดยให้คํานวณค่าเสื่อมราคาเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมใช้งาน และให้พิจารณาคํานวณค่าเสื่อมราคาตามเกณฑ์ 
ดังนี้ (1) รายการสินทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบเข้ากันแต่มีอายุการใช้งานต่างกัน ให้แยกคํานวณ                  
ค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของแต่ละรายการ (2) รายการสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานไม่เต็มปี  
ให้คํานวณระยะเวลาเป็นวัน โดยให้นับ 1 ปี มี 365 วัน (3) เมื่อคํานวณค่าเสื่อมราคาแล้ว มีมูลค่า
คงเหลือ 1 บาท ให้คงไว้ในบัญชีจนกว่าสินทรัพย์นั้นจะสิ้นสภาพหรือถูกตัดออกจากบัญชี 

 (13.5) กําหนดวิธีการคํานวณค่าเสื่อมราคาไว้ 2 วิธี คือ (1) วิธีเส้นตรง และ (2) วิธี
อัตราลดลงตามผลรวมจํานวนปี หากสหกรณ์เลือกใช้วิธีใดแล้ว ต้องใช้วิธีนั้นตลอดอายุการใช้งาน 

 (13.6) กรณีสหกรณ์เลิกใช้สินทรัพย์หรือสินทรัพย์นั้นหมดอายุการใช้งานแล้ว ให้แยก
ปฏิบัติ ดังนี้ (1) สินทรัพย์ที่เลิกใช้ไม่มีมูลค่าซาก ให้คิดค่าเสื่อมราคาจนหมดมูลค่าของสินทรัพย์ที่เลิกใช้ 
และโอนปิดค่าเสื่อมราคาสะสมทั้งหมดไปยังบัญชีสินทรัพย์นั้น (2) สินทรัพย์ที่เลิกใช้มีมูลค่าซากคงเหลือ  
ให้โอนปิดบัญชีสินทรัพย์นั้นด้วยราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมทั้งหมด ผลต่างคือมูลค่าซากที่สหกรณ์
ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อีก ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่เลิกใช้ ให้บันทึกบัญชีเป็นบัญชีขาดทุน
จากการเลิกใช้สินทรัพย์  แต่หากในปีที่เลิกใช้นั้น สหกรณ์สามารถขายซากได้ จํานวนเงินที่ขายซากได้ 
ให้ไปลดยอดบัญชีขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ แต่หากจํานวนเงินที่ขายซากได้เกินกว่าบัญชีขาดทุน
จากการเลิกใช้สินทรัพย์ ให้บันทึกส่วนต่างนั้นไว้ในบัญชีกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 

 (13.7) ให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวกับเกณฑ์การวัดมูลค่า และ
วิธีการคํานวณค่าเสื่อมราคา นโยบายการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตีราคา และมูลค่า  
ที่เปลี่ยนแปลงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และให้เปิดเผยข้อมูลจํานวนและข้อจํากัดในกรรมสิทธิ์
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นหลักประกันหนี้สินด้วย 

ดังนั้น ในการตรวจสอบรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องตรวจสอบ 
ประเมินและให้ข้อสังเกตได้ว่า สหกรณ์บันทึกบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นไปตามระเบียบฯ นี้ 
สหกรณ์มีการจัดทําทะเบียนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมีการตรวจนับทุกวันสิ้นปีทางบัญชี สหกรณ์
บันทึกต้นทุนของสินทรัพย์ที่ซื้อมา และคํานวณค่าเสื่อมราคาเป็นไปตามอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบฯ นี้ 
และในกรณีที่สหกรณ์เลิกใช้สินทรัพย์หรือสินทรัพย์นั้นหมดอายุการใช้งานแล้ว หรือมีการตีราคา
สินทรัพย์ใหม่ สหกรณ์ได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ นี้  

(14) รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กําหนดให้สหกรณ์บันทึกรายการสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 
และไม่มีลักษณะทางกายภาพ แต่มีมูลค่าที่สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา 
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิการเช่า สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ ดิน
หรืออาคาร สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ สิทธิในการใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างระหว่างก่อสร้าง เป็นต้น 
ไว้ในบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยให้บันทึกไว้ในราคาทุน ซึ่งรวมค่าภาษี รายจ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงเพ่ือให้สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนพร้อมใช้งาน และให้รับรู้ค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน           
เป็นค่าใช้จ่าย  

 (14.1) ให้บันทึกการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามระยะเวลาที่ใช้ประโยชน์ 
กรณีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่มีอายุการใช้งาน ให้คํานวณตัดจําหน่ายตามอัตราค่าเสื่อมราคาอาคารและ
อุปกรณ์ท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้ แต่หากไม่มีอัตราค่าเสื่อมราคาตามท่ีกําหนด ให้ตัดจ่ายได้ไม่เกิน 10 ปี  

 (14.2) ให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลนโยบายบัญชีเกี่ยวกับวิธีการตัดจําหน่ายและอัตรา
การตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และให้เปิดเผยข้อมูลในกรณี                
ที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ถูกตัดจําหน่ายจนหมดแล้ว แต่ยังใช้ประโยชน์ได้ไปจนกว่าจะไม่สามารถ                
ใช้ประโยชน์ได้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินภายใต้หัวข้ออื่น ๆ  

ดังนั้น ในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ที่มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ผู้ตรวจสอบกิจการ                  
ต้องตรวจสอบ ประเมินและให้ข้อสังเกตได้ว่า สหกรณ์บันทึกบัญชีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นไปตาม
ระเบียบฯ การตัดจ่ายและการเลิกใช้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบฯ นี้  

(15) รายการค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี กําหนดให้สหกรณ์บันทึกรายการค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน           
ที่เกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจในระยะยาวเกินกว่าหนึ่งงวดบัญชี เช่น ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 
ซ่อมแซมตกแต่งอาคาร ไว้ในบัญชีค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี และให้คํานวณตัดจ่ายค่าใช้จ่ายนั้นในแต่ละ             
รอบปีบัญชีให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี และให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ดังนั้น ในกรณีที่สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการต้องตรวจสอบ ประเมิน
และให้ข้อสังเกตได้ว่า สหกรณ์บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายรอตัดจ่ายถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ นี้  สหกรณ์
ไมมี่การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีเกินกว่า 5 ปี และไดเ้ปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามระเบียบฯ นี้  

(16) การรับบริจาค ในกรณทีีส่หกรณ์ได้รับเงินบริจาคให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 (16.1) กรณีที่สหกรณ์ได้รับเงินบริจาค โดยที่ผู้บริจาคมิได้ระบุว่า ให้ใช้เพ่ือการใด 

ให้สหกรณ์บันทึกรายการเงินรับบริจาคนั้น คู่กับบัญชีทุนสํารอง เมื่อสหกรณ์นําเงินรับบริจาคไปใช้ในการ
กิจการใด ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามประเภทที่ใช้นั้น  

 (16.2) กรณีสหกรณ์ได้รับเงินบริจาค โดยผู้บริจาคระบุให้ใช้เพ่ือการหนึ่งการใด              
เป็นการเฉพาะ ให้สหกรณ์บันทึกบัญชีเงินรับบริจาคคู่กับบัญชีทุนเพ่ือการนั้น เมื่อสหกรณ์นําเงินรับบริจาค
ไปใช้เพื่อการใดตามที่ระบุไว้แล้ว ให้ลดยอดทุนเพ่ือการนั้นจนหมดสิ้นไป  

 (16.3) กรณีสหกรณ์นําเงินบริจาคไปซื้อสินทรัพย์ และสหกรณ์ต้องจ่ายเงินเพ่ิม ไม่ว่า
เงินที่ต้องเพ่ิมนั้นได้จ่ายจากทุนดําเนินงาน หรือจ่ายจากทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ             
ให้บันทึกจํานวนเงินที่ต้องจ่ายสมทบเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น และสินทรัพย์ที่ได้มา          
ในกรณีนี้ ต้องคํานวณค่าเสื่อมราคาหรือตัดจ่ายตามอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  
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 (16.4) กรณีท่ีสหกรณ์ได้รับเงินบริจาค เพ่ือนําไปใช้เพ่ือการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะ
จํานวนมาก ให้นําเงินนั้นไปฝากไว้ในธนาคารหรือสหกรณ์อ่ืนแยกไว้ต่างหาก และในระหว่างที่ยัง
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์แห่งการบริจาคไม่แล้วเสร็จ แต่ได้เกิดดอกผลจากเงินฝากนั้น ให้บันทึก
ดอกเบี้ยเงินฝากเป็นทุนเพ่ือการนั้น  

 (16.5) กรณีสหกรณ์ได้รับบริจาคที่ดิน ให้บันทึกรายการที่ดินรับบริจาคคู่กับบัญชีทุนสํารอง 
 (16.6) กรณีสหกรณ์ได้รับบริจาคอาคารและอุปกรณ์ หรือได้รับบริจาคสินทรัพย์ไม่มี                     

ตัวตน ให้บันทึกบัญชีสินทรัพย์ประเภทนั้นด้วยราคามูลค่ายุติธรรม คู่กับบัญชีรายได้จากการรับบริจาค 
รอการรับรู้ แต่หากสหกรณ์ต้องจ่ายเงินสมทบเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคนั้น กรณีจ่ายด้วย
ทุนดําเนินงานให้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ แต่หากจ่ายจากทุนสะสมตามข้อบังคับ 
ระเบียบและอ่ืน ๆ ให้โอนลดยอดทุนดังกล่าว ไปสมทบเป็นทุนสํารอง 

 (16.7) ให้สหกรณ์คํานวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รับบริจาคและตัดจําหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียนนี้  

 (16.8) ให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการคํานวณค่าเสื่อมราคา หรือ
ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่สหกรณ์ได้รับบริจาค ข้อจํากัดใน
กรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์รับบริจาคที่ใช้เป็นหลักประกันหนี้สินไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ดังนั้น ในกรณีที่สหกรณ์ได้รับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใด ผู้ตรวจสอบกิจการ                    
ต้องตรวจสอบ ประเมินและให้ข้อสังเกตได้ว่า สหกรณ์บันทึกบัญชีเงินบริจาค ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ที่ได้รับบริจาค เป็นไปตามระเบียบฯ กรณีมีการเลิกใช้หรือนําสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคไปจําหน่าย สหกรณ์ 
ได้ปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบฯ การคํานวณค่าเสื่อมราคาและการตัดจําหน่ายสินทรัพย์           
ที่ได้รับบริจาคเป็นไปตามอัตราที่กําหนดไว้ และได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริจาคไว้ครบถ้วน
เป็นไปตามระเบียบฯ นี้  

2.2 ส่วนที่ 2 หนี้สิน กําหนดให้สหกรณ์บันทึกรายการภาระผูกพันในปัจจุบันที่เป็นผลของ
เหตุการณ์ในอดีตที่เกิดจากการกู้ยืม รายการค้าหรือรายการอ่ืน ๆ ซึ่งการชําระภาระผูกพันนั้น ทําให้
สินทรัพย์ของสหกรณ์ลดลง ไว้ในบัญชีหนี้สิน และให้จัดประเภทหนี้สินตามระยะเวลาการชําระภาระผูกพัน 
ดังนี้ (1) หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชําระคืนภายในรอบบัญชีถัดไป เช่น เงิน
เบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น และ (2) หนี้สิน                  
ไม่หมุนเวียน หมายถึง หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชําระคืนเกินกว่ารอบปีบัญชีถัดไป เช่น เงินกู้ยืมระยะยาว 
เจ้าหนี้ค่าเช่าซื้อสินทรัพย์ เป็นต้น และให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดภาระผูกพัน จํานวนเงิน             
ตามข้อตกลงของภาระผูกพัน เช่น สัญญาเงินกู้ที่ทําไว้ ข้อตกลงทางการค้า สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ 
ค้ําประกันหนี้สินนั้น เงื่อนไข ข้อจํากัดตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ เป็นต้น ไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน รวมถึงให้เปิดเผยรายการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น หรือภาระผูกพันที่ยังไม่มีความแน่นอน  
แต่อาจจะทําให้สหกรณ์ต้องสูญเสียทรัพยากร เช่น การถูกฟ้องร้องดําเนินคดี ไว้ด้วย 

ดังนั้น ในการตรวจสอบเรื่องหนี้สิน ผู้ตรวจสอบกิจการต้องตรวจสอบ ประเมินและ                 
ให้ข้อสังเกตได้ว่า สหกรณ์บันทึกบัญชีหนี้สิน เป็นไปตามระเบียบฯ และได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สิน
และภาระผูกพันที่อาจเกิดข้ึนกับสหกรณ์ไว้ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบฯ นี้ 
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  2.3 ส่วนที่ 3 ทุนของสหกรณ์ กําหนดให้สหกรณ์บันทึกจ านวนเงินที่ได้รับจากการถือหุ้น
ของสมาชิก การจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารอง ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ รวมถึงก าไร 
(ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ และก าไรสุทธิไว้ในบัญชีทุน
ของสหกรณ ์แตห่ากสหกรณมี์ผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิให้น าไปหักออกจากทุนส ารอง ถ้าทุนส ารอง
ไม่เพียงพอ ส่วนที่เหลือให้บันทึกเป็นขาดทุนสะสม และให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทุนของสหกรณ์
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีที่สหกรณ์ด าเนินงานมีผลขาดทุนสะสม สหกรณ์ต้องค านวณมูลค่า
ต่อหุ้นใหม่ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ และในกรณีที่สหกรณ์ขอผ่อนใช้เงินค้างขาดทุนสะสม สหกรณ์ 
ต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนใช้และเงื่อนไขการผ่อนใช้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย 

ดังนั้น ในการตรวจสอบทุนของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องตรวจสอบ ประเมินและ            
ให้ข้อสังเกตได้ว่า สหกรณ์บันทึกบัญชีทุนของสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบฯ และในกรณีที่สหกรณ์มีผล 
การดําเนินงานขาดทุนสะสม มีการคํานวณมูลค่าหุ้นใหม่ที่สามารถจ่ายคืนให้แก่สมาชิกได้ตามเกณฑ์ที่
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด และสหกรณ์ต้องเปิดเผยจํานวนมูลค่าต่อหุ้นใหม่ไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินด้วย 

ในขณะนี้นายทะเบียนสหกรณ์ยังไม่มีคําสั่งเรื่องการคํานวณมูลค่าต่อหุ้นใหม่ในกรณีที่
สหกรณ์มีผลขาดทุนสะสมตามระเบียบฯ นี้ แต่ด้วยผลของบทเฉพาะกาลของระเบียบฯ นี้ ที่กําหนดให้
คําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนระเบียบฯ นี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปได้
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ทําให้เรื่องการคํานวณมูลค่าหุ้นในกรณีที่สหกรณ์มีผลขาดทุนสะสม 
ยังคงเป็นไปตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 278/2549 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2549  

 2.4 ส่วนที่ 4 รายได้ กําหนดให้สหกรณ์บันทึกรายการรายได้ที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติของสหกรณ์ การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบปีบัญชี หรือการเพ่ิมค่าของสินทรัพย์
หรือการลดลงของหนี้สิน ที่ส่งผลให้ทุนของสหกรณ์เพ่ิมขึ้น ไว้ในบัญชีรายได้ ให้การวัดมูลค่าของรายได้
ใช้มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับหลังหักส่วนลดต่าง ๆ และต้องมีความแน่นอน
เกี่ยวกับจํานวนที่จะได้รับ และต้องสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สหกรณ์บันทึกเป็นรายไดไ้ว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ดังนั้น ในการตรวจสอบกิจการเกี่ยวกับรายได้ของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ                
ต้องตรวจสอบ ประเมินและให้ข้อสังเกตได้ว่า สหกรณ์บันทึกบัญชีรายได้ของสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบฯ 
และได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ไว้ครบถ้วน 

  2.5 ส่วนที่ 5 ค่าใช้จ่าย กําหนดให้สหกรณ์บันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจ
ปกติของสหกรณ์ และการลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบปีบัญชี หรือการลดค่าของ    
สินทรัพย์หรือการเพ่ิมข้ึนของหนี้สิน ที่ส่งผลให้ทุนของสหกรณ์ลดลงไว้ในบัญชีค่าใช้จ่าย และให้สหกรณ์
รับรู้ค่าใช้จ่าย เมื่อคาดว่าจะเสียประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคต และสามารถวัดมูลค่าได้                      
อย่างน่าเชื่อถือ และให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

ดังนั้น ในการตรวจสอบกิจการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของสหกรณ์  ผู้ตรวจสอบกิจการ             
ต้องตรวจสอบ ประเมินและให้ข้อสังเกตได้ว่า สหกรณ์บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายของสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบฯ 
และได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบฯ นี้  
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 3. หมวด 3 งบการเงินของสหกรณ์  กําหนดให้สหกรณ์จัดทํางบการเงิน ตามเกณฑ์                
การดําเนินงานต่อเนื่อง ที่ประกอบด้วยรายการสินทรัพย์ หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ รายได้และค่าใช้จ่าย  
โดยงบการเงินของสหกรณ์ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และ
งบประเภทอ่ืน ๆ ตามรูปแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด  
  ปัจจุบันกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ยั งไม่ได้กําหนดรูปแบบงบประเภทอ่ืน ๆ ดังนั้น  
การจัดทํางบการเงินของสหกรณ์จึงยังคงเป็นไปตามรูปแบบเดิม 
  ดังนั้น ในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องตรวจสอบ  
ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี การจัดทํางบการเงินของสหกรณ์ เพ่ือให้ข้อสังเกตได้ว่า สหกรณ์  
บันทึกบัญชีและจัดทํางบการเงินถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแบบและรายการที่กําหนดไว้ในระเบียบฯ นี้ 
 4. หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูล กําหนดให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ        
ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ นอกเหนือจากที่แสดงให้เห็นในรูปของงบการเงิน และรายละเอียดประกอบ            
งบการเงิน โดยต้องแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน โดยต้อง
เปิดเผยสาระสําคัญท่ีมีผลกระทบต่องบการเงิน รวมถึงรายการบัญชีที่มิได้ปฏิบัติตามเกณฑ์และนโยบาย
การบัญชีที่กําหนดไว้ในระเบียบฯ นี้ด้วย โดยสหกรณ์ต้องเปิดเผยรายการดังต่อไปนี้ ไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  
 (1) เปิดเผยสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ เพ่ือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดทํา          
งบการเงินและนโยบายการบัญชีที่สหกรณ์กําหนด  
 (2) เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมที่เป็นรายละเอียดประกอบรายการที่แสดงในงบการเงิน เช่น                 
ข้อจํากัดต่าง ๆ ที่มีต่อกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้สินทรัพย์ของสหกรณ์ สินทรัพย์ที่นําไปเป็นหลักประกัน
หนี้สิน เป็นต้น 
 (3) เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้แสดงในงบการเงิน แต่เป็นข้อมูลที่จําเป็นเพ่ือให้งบการเงินนั้น
แสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร โดยให้เปิดเผยต่อจากข้อมูลเพ่ิมเติมที่เป็นรายละเอียดประกอบ
รายการที่แสดงในงบการเงิน เช่น เหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน ข้อผูกพันที่สําคัญ
และมีระยะยาวซึ่งไม่มีตัวเลขปรากฏในงบการเงิน เป็นต้น 
 (4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ การดําเนินกิจการของสหกรณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน
ของสหกรณ์อย่างมีนัยสําคัญ เช่น การเปลี่ยนสัญญาเงินฝากเป็นสัญญาเงินกู้ เป็นต้น 
 ดังนั้น ในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องตรวจสอบ                   
ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในการเปิดเผยรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินของสหกรณ์ เพ่ือให้ 
การเปิดเผยข้อมูลของสหกรณ์ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามแบบและรายการที่กําหนดไว้ในระเบียบฯ นี้ 

ด้วยเหตุและผลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นบทสรุปที่อาจกล่าวได้ว่า ผู้ตรวจสอบกิจการ
ต้องศึกษาและทําความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติทางบัญชี การจัดทํางบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ จึงจะสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ โดยเฉพาะ
การตรวจสอบการดําเนินงานด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบกิจการที่ต้องการให้การดําเนินงานของสหกรณ์มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ 


