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จากกรณีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖ 
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ และได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดย
ก ำหนดมิให้น ำมูลค่ำหุ้นของสมำชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์มำหักออก ก่อนประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(กำรกัน
ส ำรองหนี้สูญ) นั้น 

โดยแถลงการณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยังได้แถลงถึงหลักการและเหตุผล ในการก าหนดเกณฑ์การประมาณ
ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ คือ การอ้างถงึหลักการบัญชีหรือมาตรฐานบัญชี และการอ้างถึงข้อกฎหมายที่เปน็ข้อวินิจฉัย
เกี่ยวกับ“ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์มิใช่เป็นทรัพย์สินของสมาชิกและถือเป็นทุนของสหกรณ์”  อีกทั้ง ยังอ้างถึงการมีอยู่
จริงของหลักทรัพย์ ที่สามารถวัดมูลค่าได้ 

ด้วยหลักการและเหตุผลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้เขียนขอคัดค้านและไม่เห็นด้วยกับแถลงการณ์ดังกล่าว
อย่างสิ้นเชิง  โดยขอเรียนชี้แจงด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย รวมถึงหลักการ วิธีการ และอดุมการณ์สหกรณ์ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑. ค ำชีแ้จงเกี่ยวกับหลักกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรบัญช ี

๑.๑ ตามหลกัการบัญชีโดยมาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ ๑๐๑ เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ ข้อ ๔  ไดก้ าหนด
ค านิยามของค าว่า “ค่ำเผือ่หนี้สูญ” หรือ “ค่ำผื่อหนี้สงสัยจะสูญ” ไว้ดังนี ้

“จ ำนวนที่กันไว้ส ำหรบัลูกหนี้ท่ีคำดว่ำ จะเรียกเก็บไม่ได้ และถือเป็นบัญชีปรบัมูลค่ำที่ตั้งขึ้นเพื่อแสดงเป็น
รำยกำรหักจำกบัญชลีูกหนี้ในงบกำรเงินเพื่อให้คงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิของลูกหนี้ที่คำดหมำยว่ำจะเก็บได้” 

๑.๒ ส าหรับการบันทึกลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ มีวิธีปฏิบัติ ๒ วิธ ีโดยวิธีที ่๒ หรือ ข้อ ๖.๒ ของมาตรฐานการบัญช ี
ฉบับที่ ๑๐๑ ก าหนดไว้ดังนี้ 

“ประมำณจ ำนวนหนี้ที่คำดว่ำจะเก็บไม่ได้ โดยค ำนวณจำกยอดขำยหรือจำกยอดลูกหนีแ้ล้วบันทึกจ ำนวน
ที่ประมำณขึน้นั้น โดยเดบิตบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งเป็นบัญชีค่ำใช้จ่ำยและเครดิตบัญชีปรับมูลค่ำลูกหนี้คือ บัญชี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รำยกำรนี้ท ำในรอบระยะเวลำบัญชีที่บนัทึกรำยกำรขำย วิธีนี้เรยีกว่ำ วิธีดั้งค่ำเผื่อ”  ฯลฯ 

“วิธีตั้งค่ำเผื่อเป็นวิธีที่ถูกต้องตำมหลักกำรบัญชี ว่ำด้วยกำรเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยกับรำยได้ของรอบระยะ 
เวลำบัญชีและบัญชีลูกหนี้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชี จะแสดงในมูลค่ำท่ีใกล้เคียงกับควำมเป็นจริง แม้ว่ำวิธนีี้



จะต้องมีกำรประมำณจ ำนวนหนี้สงสยัจะสูญขึ้นก็ตำม กำรประมำณอำจจะท ำได้โดยอำศยัประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ
ในอดีต สภำพของตลำดในปัจจุบันและกำรวิเครำะห์ยอดลูกหนี้ค้ำงช ำระ”  

๑.๓ จากหลักการบัญชีโดยมาตรฐานการบัญชใีนข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ ข้างต้นนั้น มีข้อก าหนดให้ประมาณการ
จ านวนหนี้ทีค่าดว่าจะเก็บไม่ได้ แตไ่ม่มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ใดๆในกำรน ำหลักทรัพย์มำหักออกก่อนกำรประมำณ
กำรค่ำเผื่อหรือกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

ในกำรคำดกำรณ์จ ำนวนหนี้ท่ีจะเก็บไม่ได้ จึงเป็นแนวทำง หรือวิธีกำรประมำณหนี ้ ที่คำดว่ำจะเก็บไม่ได้ 
โดยกำรน ำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน มำหักออกก่อนอย่ำงสมเหตุสมผล ด้วยกำรวิเครำะห์สภำพลักษณะของทรัพย ์
สินหรือหลักทรัพย์ที่น ำมำหักออกก่อนกำรตั้งค่ำเผื่อฯโดยจะต้องพิจำรณำให้เหมำะสมกับลักษณะของลูกหนี้แต่ละ
กิจกำร และประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำในอดีต 

ทัง้นี้เพื่อน ำมูลค่ำทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์นั้นมำค ำนวณหักออกจำกหนี้ที่คำดว่ำจะเก็บไม่ได้ เพื่อให้เหลือ
มูลหนี้ทีค่ำดว่ำจะเก็บไม่ได้เป็นสุทธิ และน ำมูลค่ำหนี้สุทธิที่จะเก็บไม่ได้ น ำไปหักออกจำกยอดรวมลูกหนี้ เพื่อให้
คงเหลือมูลค่ำสุทธิของยอดลูกหนี้รวมท่ีคำดว่ำจะเก็บได ้

การก าหนดให้น าทรัพย์สนิหรือหลักทรัพย์มาหักออก จึงเป็นไปตามสภาพของหลักทรัพย์และสภาพของลูกหนี้
แต่ละประเภทกิจการ  มำตรฐำนกำรบัญชีมิได้ก ำหนดเป็นหลักเกณฑ์ทีต่ำยตัว  แตข่ึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกำรแต่
ละประเภท ตำมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำยของกิจกำรนั้นๆ   

๑.๔ ในการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยการน ามูลค่าหุ้นของสมาชิกมาหักออกก่อนนั้น ได้ถือใช้
บังคับมาแล้วประมาณ ๒๐ ปี ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย กำรจัดชั้นคุณภำพลูกหนี้เงินกู้
และกำรเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. ๒๕๔๔  

โดยสหกรณ์ได้ถือปฏิบัติมาแล้ว และไม่มีข้อปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ  โดยหากการถือใช้ปฏิบัตทิี่ผ่านมานั้น ไม่
สอดคล้องตามหลักการบัญชแีละมาตรฐานการบัญช ี  ก็เท่ากับมีการกระท าที่ผิดหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี
มาตลอด ๒๐ ปี  

ข้อสรุป  ดังนั้นกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยกำรน ำมูลค่ำหุน้มำหักออกก่อนนั้น จึงไม่เป็นกำร
กระท ำอันไม่เป็นไปตำมหลักกำรบัญชีหรือมำตรฐำนกำรบัญชีแต่อย่ำงได   

ข้อ ๒. ค ำชีแ้จงเกี่ยวกับทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์มิใช่ทรัพย์สนิของสมำชกิ และถือเป็น  
ทุนของสหกรณ์ตำมแถลงกำรณ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
๒.๑ การพิจารณาเรื่องทุนเรือนหุ้นและทุนของสหกรณ์ ต้องพิจารณาโดยค านึงถึงกฎหมายสหกรณ์ที่มีลักษณะ

เฉพาะที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย มิพึงใชก้ฎหมายแพง่และพาณิชย์มาใช้ โดยไม่ค านึงถึงแจตนารมณ์ของกฎหมายสหกรณ์   
เนื่องจำกกฎหมำยสหกรณ์เป็นกฎหมำยมหำชน และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำชีวิต รวมถึงประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ
และสังคมของสมำชิกสหกรณ์ โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตำมกฎหมำยสหกรณ์ มำตรำ ๔  

ในการน ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ ควรใช้เฉพาะที่มิได้ก าหนดไว้ในกฎหมายสหกรณ์ หรือน ามาใช้เท่าที่
จ าเป็นโดยอนุโลม อันเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ตามเจตนารมณ์เท่านั้น อีกทั้งกำรน ำข้อวินิจฉัยทำง



กฎหมำยอื่นใดมำใช้พิจำรณำเพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์นั้น จะต้องสอดคลอ้งกับเจตนำรมณ์ของกฎหมำยสหกรณ์อัน 
มีลักษณะเฉพำะ 

นอกจากกฎหมายสหกรณแ์ล้ว ยังต้องค านึงถึงอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ ์ซึ่งสมาชิกจะมีการรวม 
กลุ่มกันให้มีพลังและเป็นเอกภาพ ด้วยเจตนารมณ์เพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตตามแนววิถีชีวติแบบสหกรณ์(Cooperative 
Way of Life) อันมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน(Self-help and 
Mutual-help Organization) 

โดยถือเป็นเจตนำรมณ ์ เพื่อพัฒนำระบบเศรษฐกจิของประชำชนให้มีควำมเข้มแข็งและ สำมำรถด ำรงอยู่
ได้อย่ำงมั่นคงในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีมีลักษณะ“ปลำใหญ่กินปลำเล็ก” 

๒.๒ โดยกฎหมายสหกรณ์ตามมาตรา ๔๓(๕) ได้บัญญัติเกี่ยวกับ“กำรจ่ำยคืนค่ำหุ้น”ไว้ว่า ให้ก าหนดการจ่าย
คืนค่าหุ้นไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์  

นอกจากนั้นแล้ว ข้อบังคับของสหกรณ์ทุกฉบับ ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน จะก าหนดวิธีการจ่ายคนืค่าหุ้นให้แก่สมาชิกในกรณีสมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก ทั้งการลาออก
จากการเป็นสมาชิก หรือถึงแก่กรรม 

นอกจากนั้น นายทะเบียนสหกรณ์ยังได้มีค าสั่งที่ ๒๗๘/๒๕๔๙ เรื่อง ให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ก าหนดเรื่อง
“การจ่ายคืนค่าหุ้นในกรณีที่ขาดทุนเกินทุนส ารองที่มีอยู่ในข้อบังคับ” โดยนายทะเบียนได้ออกค าแนะน าเรื่อง“แนว
ปฏบิัติในการจ่ายคืนค่าหุ้นกรณีสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ขาดทนุสะสม พ.ศ.๒๕๔๙” 

ดังนั้นค่าหุ้นของสมาชิกสามารถจ่ายคืนให้แก่สมาชิกได้ตามกฎหมาย เพราะถือว่าทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์เป็น
มูลค่าหุ้นของสมาชิกที่ถือออมไว้กับสหกรณ์ จึงถือเป็นทรัพย์สินของผู้ถือหุ้น เหมือนกับหุ้นของบริษัทจ ากัด หรือบริษัท
มหาชนจ ากัดที่ถือเป็นทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่สามารถซื้อขายหรือโอนหุ้นให้บุคคลอื่นได้  

ทั้งนี้การซื้อขายหุ้นของบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด จะต้องมีการตีราคา หรือการประเมินมูลค่าหุ้นที่
แท้จริง โดยพิจารณามูลค่าหุ้นทางบัญช(ีBook Value) และ อาจน ามูลค่าของสถาบัน (Enterprise Value) มาประเมิน
ในมูลค่าหุ้นด้วย ดังนั้นในการซื้อขายหุ้นของบริษัท จึงต้องท าการประเมินมูลค่าหุ้น โดยใช้ราคาตลาดของหุ้น(Market 
Price) นั้น มาตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้น  

แต่มูลค่าหุ้นของสมาชิกในสหกรณ์ถือเป็นทรัพย์สนิ ที่มิใช่การลงทุน แต่มีลักษณะเป็นทรัพย์สินเงินออม จึง
สามารถถอนหุ้นคืนได้ หรือสหกรณ์สามารถจ่ายคืนค่าหุ้นไดต้ามกฎหมายสหกรณ์ มาตรา ๔๓(๕) แต่ไม่สามารถ
ซื้อขายหุ้นได้ เพราะมีเจตนารมณ์ให้สมาชิกออมเงินเพื่อเกษียณอายุ 

จึงสรุปได้ว่า มูลค่าหุ้นของสมาชิกในสหกรณ์จะมีลักษณะเฉพาะ ที่แตกต่างและไม่เหมือนกับมูลค่าหุ้นของผู้ถือ
หุ้นในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ที่ถือเป็นการลงทุนซึ่งสามารถซื้อขายหุ้นหรือโอนหุ้นให้บุคคลอื่นได้ แต่ที่
แตกต่างกับหุ้นของสหกรณ์ คือ ไม่สามารถถอนหุ้นคืน หรือลาออกจากผู้ถือหุ้นได้ หรือแม้แต่ถึงแก่กรรม ก็ไม่สามารถ
ถอนหุ้นออกได้ นอกจากโอนให้ทายาทและหรือขายหุ้นน้ันให้บุคคลอื่น  



ดังนั้น โดยกฎหมายสหกรณ์ มูลคา่หุ้นของสมาชิกจึงถือเป็นทรัพย์สินของสมาชิก ที่สามารถขายหุ้นคืนแก่
สหกรณ์ได ้ในกรณีที่ลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ หรือกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์ก็จะต้องจ่ายคืนค่าหุ้นน้ัน ให้แก่
ทายาทหรือผูร้ับโอนประโยชน์ตามที่ข้อบังคับก าหนดไว้ 

๒.๓ ลักษณะหุ้นของสหกรณ์และหุ้นของบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

ล าดับ ลักษณะหุ้น บริษัท-จ ากัด สหกรณ์ออมทรัพย ์ กฎหมายสหกรณ์ 
๑. ซื้อขายหุ้นได้ ได้ ไม่ได้ โอนได้/ถอนได้ 
๒. โอนหุ้นได้ ได้ ได้ ตาม ม.๔๓(๕) 
๓. ถอนหุ้นได้ ไม่ได้ ได้ ตาม ม.๔๓(๕) 
๔. ลักษณะลงทุน ใช่ ไม่ใช่ ถือเป็นการออม 

๕. ลักษณะออมเงิน ไม่ใช่ ใช่ ถือเป็นการออม 

๖. จ าน าหุ้นได ้ ได้ ได้ / ไม่ได้ ยังไม่เป็นข้อยุติ 
๗. หุ้นเป็นทรัพย์สินของผู้ถือหุ้น ใช่ ใช่ ตาม ม.๔๒ 

๘. มีกฎหมายคุ้มครองหุ้น ไม่ม ี มี ตาม ม.๔๒ 

พิจารณาจากลักษณะหุ้นของสหกรณ์นั้น มีลักษณะเป็นทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นเหมือนกันกับบริษัทจ ากัดหรือ
บริษัทมหาชนจ ากัด โดยหุ้นของบริษัทฯ สามารถซึ้อขายหรือจ าน าได้ โดยการตีราคามูลค่าหุ้นตามมูลค่าธุรกิจขณะนั้น  
ส่วนหุ้นของสมาชิกในสหกรณ์นั้น สมาชิกไม่สามารถซื้อขายได้ แต่สามารถถอนหุ้นคืนจากสหกรณ์ ในการณีพ้นจาก
การเป็นสมาชิก ส ำหรับกำรจ ำน ำหุ้นได้หรือไม่นั้น ยังไม่ใชเ่ป็นข้อยุติทำงกฎหมำย  

ดังนั้น มูลค่าหุ้นของสมาชิกในสหกรณจ์ึงถือเป็นทรัพย์สินของสมาชิก ที่มีลักษณะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
กฎหมายสหกรณ์ และเจตนารมณ์แห่งอุดมการณ์สหกรณ์   

แม้จะมีการวนิิจฉัยตีความข้อกฎหมายว่า  มูลค่าหุน้ของสมาชิก  มิใช่ทรัพย์สินของสมาชิกโดยแท้  ถอืเป็นการ
ตีความที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายสหกรณ์ และยงัไม่เป็นข้อยุติทางกฎหมาย  สว่นการวนิิจฉัยว่า มูลค่า
หุ้นของสมาชิกนั้น ถือเป็นทุนของสหกรณ์ และมใิช่เป็นทรัพย์สินของสมาชิก ก็ถือว่าไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
กฎหมายสหกรณ์เช่นเดียวกัน  

ขณะที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ยังถือว่า มูลค่าหุ้น เป็นทรัพย์สินของผู้ถือหุ้น  

กำรตีควำมว่ำ มูลค่ำหุ้นของสมำชิก เป็นทรัพย์สินของสหกรณ์และเป็นทุนของสหกรณ์นั้น ถือเป็นกำรตี 
ควำมตำมหลักกำรและวธิีกำรบันทึกทำงบัญชีเท่ำนั้น เมื่อสมำชิกช ำระเงินค่ำหุ้น สหกรณ์ก็จะบันทึกบัญชีเป็น
ทรัพย์สินของสหกรณ์ และบันทึกเป็นทุนของสหกรณ์ด้วย  

ดังนั้น จึงไม่ควรน าเอาวิธีการบันทึกบัญชีมาใช้ตีความมูลค่าที่เป็นจริงให้บิดเบือนไป เพราะวิธีการบันทึกบัญชี 
เป็นเพียงแนวทางในการบันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบบัญชี  

เพื่อสามารถตรวจสอบและกระทบยอดให้ถูกต้อง รวมทั้งการจัดท างบการเงินเพื่อใช้ในการบริหารกิจการและ 



วิเคราะห์การด าเนินงานทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยใช้ข้อมูลทางการเงินจากระบบบัญชี มาใช้ในการบรหิาร 
งานให้มีประสิทธิภาพในปัจจุบัน และมีทิศทางที่ดีในอนาคต   

๒.๔ ตำมมำตรำ ๔๒ วรรคหนึ่ง ก ำหนดว่ำ ในระหว่ำงยังเป็นสมำชิก จะน ำค่ำหุ้นมำหักกลบลบหนีก้ับหนี้ที่
มีอยู่ในสหกรณ์ไม่ได ้

มีการน าบทบัญญัตินี้ มาตีความว่า“ค่ำหุ้นมิใช่ทรัพย์สินของสมำชิกโดยแท้”เพรำะไม่สำมำรถหักกลบลบหนี้
ได้ในระหว่ำงเป็นสมำชิกอยู่ ถือเป็นการตีความที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายสหกรณ ์ ที่ต้องการให้
สมาชิก “ออมเงินไว้ระยะยำวจนเกษียณอำยุ” โดยที่สมาชิกจะมีเงินออมค่าหุ้นสูงขึ้นตลอด ขณะเดียวกัน หน้ีที่มีอยู่ก็
จะได้รับการช าระอย่างสม่ าเสมอ  มูลหนีจ้ะลดลงตลอดเช่นกนั 

นอกจากนั้น กฎหมำยมำตรำ ๔๒ วรรคสอง ยังมีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองมูลค่าหุ้นของสมาชิก มิให้เจ้าหนี้
ภายนอกมายึดหรืออายัดค่าหุ้นในระหว่างยังเป็นสมาชิกอยู่ และที่ส าคัญ กฎหมายสหกรณย์ังมีเจตนารมณ์ ในการคุ้ม 
ครองกิจการสหกรณ์ โดยก าหนดให้สหกรณ์เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์  เมื่อต้องพ้นจากการเป็นสมาชิก สหกรณ์สามารถยดึ
หรืออายัดหุ้นมาช าระหนีไ้ด้ทันท ีก่อนเจ้าหนี้รายอืน่   

บทบัญตัินี้ ยิ่งตีควำมไดช้ัดเจนว่ำ มูลค่ำหุ้นของสมำชิกเป็นทรัพย์สินของสมำชิกโดยแท้ เพรำะสำมำรถน ำ 
มำหักกลบลบหนี้ได้ก่อนเจ้ำหนี้รำยอื่นๆ จึงถือเป็นหลักประกันเงินกู้ชั้นดีเยี่ยม ที่กฎหมำยให้กำรคุ้มครองไว้อยำ่ง
ชัดเจน...เมื่อมีบุริมสิทธิ์ท่ีสำมำรถยึดค่ำหุ้นมำช ำระหนี้ได้ แล้วจะไม่เป็นทรัพย์สินของสมำชิกได้อยำ่งไร 

๒.๕ นอกจากกฎหมายจะให้การคุ้มครองแล้ว กฎหมายสหกรณ์นี้ยังให้การส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้เกิดความ
เข้มแข็ง และรักษาผลประโยชน์ทั้งของสมาชิก และกิจการสหกรณ์อีกด้วย  โดยมีบทบัญญัตกิ าหนด ให้หน่วยงำนรัฐ 
หรือนำยจ้ำงสถำนประกอบกำร หักเงิน ณ ที่จ่ำยจำกเงินเดือน หรือค่ำจ้ำง มำช ำระหนี้หรือภำระผูกพันที่มีอยู่กับ
สหกรณ์  โดยกำรหักให้สหกรณ์เป็นล ำดับแรก ถัดจำกหนึ้ภำษีอำกร กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร กองทุน
ส ำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยคุ้มครองแรงงำนและกฎหมำยประกันสังคม 

ทั้งนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕  ซึ่งก าหนดไว้ว่า “รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน 
คุ้มครอง และสร้ำงเสถียรภำพให้แก่ระบบสหกรณป์ระเภทต่ำงๆ และฯลฯ...  

ดังนั้น กำรตีควำมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะต้องสอดคลอ้งกับเจตนำรมณ์ของกฎหมำยสหกรณ์ และ
ไม่ขัดแย้งกบับทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญ 

ข้อ ๓. ค ำชี้แจงเก่ียวกับมูลค่ำหุ้นของสมำชิก มีอยู่จริงและวดัมูลค่ำได้หรือไม่ 
๓.๑ เนื่องจากหลักการตามมาตรฐานการบัญชีก าหนดว่า ให้ประมาณการหนี้ ที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้ เพื่อปรับ

มูลค่าโดยหักจากบัญชีลูกหนี้ในงบการเงิน เพื่อให้ยอดลูกหนี้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะเก็บได้ ณ วันสิ้นปี  
ดังนั้น ในการค านวณหนีท้ี่คาดว่าจะเก็บไม่ได้ จึงมีการน าหลักทรัพย์ที่ลูกหนีม้ีอยู่ มาหักออกก่อนการประมาณ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฉบับปี ๒๕๖๓ จึงไดก้ าหนดหลักทรัพย์ที่มีอยูจ่ริงและสามารถ
วัดมูลคา่ไดใ้นวันที่สหกรณ์ท าประมาณการน ามาหักออกก่อนการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งไมม่ีหลักทรัพย์
ที่เป็นมูลค่าหุ้นรวมอยู่ดว้ย  



กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงตีควำมว่ำ มูลค่ำหุ้นของสมำชิกไม่มีอยู่จริงและวัดมูลค่ำไม่ได้ จึงไม่สำมำรถน ำ 
เอำมูลค่ำหุ้นของสมำชิกมำหักออกก่อนกำรประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้ฯได้  เพรำะผิดหลักกำรบัญชี และไม่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของกฎหมำยที่ว่ำด้วยเรื่องทุนของสหกรณ์(อ้ำงถึงแถลงกำรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฉบับปี ๒๕๖๓ และ แถลงการณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดังกล่าว ทีต่ีควำม
เอำเองว่ำ มูลค่ำหุ้นของสมำชิกไม่มีอยู่จริงและวัดมูลค่ำไม่ได้ แต่ไม่มีค ำชีแ้จงใดๆว่ำ ไม่มีอยู่จริงอย่ำงไร และไม่
สำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงไร   

ถือเป็นกำรใช้ข้อมูล ข้อพิจำรณำ และหลักกำรตีควำมที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตำมเจตนำรมณ์ของ
กฎหมำยสหกรณ์ รวมถึงหลักกำร วิธีกำร และอดุมกำรณ์สหกรณ ์

๓.๒ มูลค่าหุน้ของสมาชิกที่น ามาหักออกก่อนการประมาณการนั้น เป็นเพียงการประมาณในทางบัญชีเท่านั้น 
แต่ในข้อเท็จจริง มูลค่ำหุ้นก็ยังมีอยู่จริงและครบถ้วนตำมจ ำนวนในหมวดทุนหรือทุนเรือนหุ้น ในทางบัญชีมิได้น ามา
หักออกจริงๆหรือน าไปช าระหนี้จริงๆ เป็นเพียงการประมาณการในกระดาษท าการ เว้นแต่เมื่อพ้นจากการเป็นสมาชิก 
ก็สามารถน ามาหักออกได้ทันที น ามาช าระหนี้ได้ทันท ี เนื่องจากสหกรณ์เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ตามกฎหมายสหกรณ์  

สรุปคือ ยังถือเป็นมูลค่ำหุ้นของสมำชิกที่มีอยู่จริงทุกประกำรโดยแท้จริง เพรำะกำรหักออกจำกหนี้ที่เก็บ
ไม่ได ้เป็นเพียงกำรประมำณกำรในทำงบญัชีเท่ำนั้น  แต่หำกพ้นสภำพจำกกำรเป็นสมำชิกเมื่อใด สหกรณ์สำมำรถ
น ำไปหักกลบลบหนี้ได้ทนัทีตำมกฎหมำยสหกรณ์ 

๓.๓ มูลค่าหุ้นที่มีอยู่นั้น ยังถือว่ามีมูลค่าที่มีอยู่จรงิและสามารถวัดมูลค่าได้ เพราะสหกรณ์ยังจะต้องค านวณ
เงินปันผลตามมูลค่าหุ้นเพื่อจ่ายให้กับสมาชิกตามปกติทุกปีเหมือนเดิม และสมำชิกก็ยังคงมีสิทธิได้รับเงินปันผลตำม
มูลค่ำหุ้นทุกปีเช่นกัน 

เพราะหากน าค่าหุ้นไปช าระหนี้จากบัญชีลูกหนี้จริง สหกรณ์ก็จะต้องท าการเดบิตออกจากบัญชีทุนเรือนหุ้น
และเครดิตออกจากบัญชีลูกหนี้(สรุปคือโอนหุ้นไปช าระหนี้) กรณีเช่นนี้ สหกรณ์จะไม่สามารถค านวณเงินปันผลเพื่อ
จ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกไดอ้ีก เพราะค่าหุ้นไม่มีอยู่จริงแล้ว โดยได้โอนหุ้นช าระหนี้ไปเรียบร้อยแล้ว 

๓.๔ หลังจากน ามูลค่าหุ้นหักออกจากหนี้ที่เก็บไม่ได ้ ก่อนการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ท า
การประมาณการนั้น มูลคา่หุ้นของสมาชิกยังคงมีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกเดือนและทุกปี เนื่องจากมีรายการหัก ณ ที่จ่ายจาก
เงินเดือนของสมาชิกเป็นค่าหุ้นสะสมทุกเดือน วิธีนีค้ือ การสร้างวินัยทางการเงิน และลดความเสี่ยงของสหกรณ์ลงเช่น 
กัน  เพรำะในขณะที่สมำชิกผ่อนช ำระหนี้ลดลงทกุเดือน  มูลค่ำหุ้นของสมำชิกก็เพิ่มขึ้นทุกเดือนเช่นกัน(หนี้ลดลง
..เงินออมเพิ่มขึ้น) 

ข้อ ๔. บทสรุปส ำหรับมลูค่ำหุ้นของสมำชิก 

ด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริง และหลักกำร ดังกล่ำวขำ้งต้น  
มูลค่ำหุ้นจึงมีอยู่จริงและสำมำรถวัดมลูค่ำได้จริงในวันที่ประมำณกำร ส่วนมูลค่าหุ้นอาจลดลงในอนาคตนั้น 

เป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่ก็อาจมีหลักเกณฑ์ก าหนดไว้ เพื่อการตีมูลค่าหรือราคาหุ้นในอนาคตต่อไปได้   



เพราะข้อเท็จจริง โอกาสที่มูลค่าหุ้นของสมาชิกจะด้อยค่าลงนั้น แทบเป็นไปได้น้อยมาก มิเพียงไม่ด้อยค่าลง  
แต่กลับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกเดือนและทุกปี   จากการออมเงินในรูปของหุ้นตลอดชีวิตการท างาน   

มิเพียงเท่านั้น มูลค่าหุ้นของสมาชิกยังได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายสหกรณ์จนกว่าจะพ้นจากสมาชิกอีกด้วย 
ถือเป็นลักษณะพิเศษที่กฎหมายก าหนด..เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินเพื่ออนาคต  

เมื่อพ้นจำกสมำชิกแลว้ กฎหมำยสหกรณ์ยังก ำหนดให้สหกรณ์ได้รับสิทธิพิเศษ ให้เป็นเจ้ำหนี้บุริมสิทธิ์
เหนือมูลค่ำหุ้นอีกด้วย จึงเป็นไปได้ยำกท่ีมูลค่ำหุ้นจะสูญหำยไป เสื่อมค่ำ หรือด้อยค่ำลงไป ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ 
เพรำะมีกฎหมำยสหกรณ์คุ้มครองไว้เป็นอย่ำงด ี

ข้อมูล ข้อพิจารณา และหลักการตีความ ตามแถลงการณ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นั้น จึงเป็นการตีความ ที่
ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายสหกรณ์ รวมทั้งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามหลักการ วิธีการ และอุดมการณ์
สหกรณ์ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คือ หน่วยงำนภำครฐัท่ีมีภำรกิจหลัก ในกำรท ำหน้ำทีต่รวจสอบบญัชีในกิจกำร
สหกรณ์  ซึ่งจ ำเป็นต้องมีจิตวิญญำณแบบสหกรณ์  มีควำมเข้ำใจ และจ ำเป็นต้องมีจิตส ำนึกใน “หลักกำร วิธีกำร
และอุดมกำรณ์สหกรณ์” เป็นหลักยึดในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี  

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์จ าเป็นต้องเข้าใจว่า กิจการสหกรณ์นั้นมหีลักการสหกรณ์สากลเป็นหลักยึด โดยเฉพำะ
หลักกำรสหกรณ์ข้อที่ ๔ ว่ำด้วย กำรปกครองตนเองและควำมเป็นอิสระ(Autonomy and Independence)  

ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ จึงต้องตระหนักรู้ว่า การตรวจสอบบัญชีกิจการของสหกรณ์นั้น ต้องเป็นการ
ตรวจสอบ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน รวมทั้งคุ้มครองกิจการสหกรณ์   

มิใช่กำรตรวจสอบ...เพื่อควบคุม หรอืสั่งกำร หรอืบังคับบัญชำ  
กิจการสหกรณ์ทั้งหลายไม่เคยปฏิเสธการตรวจสอบทางบัญชี   
การตรวจสอบเป็นส่ิงที่จ าเป็นอย่างยิ่ง กิจการสหกรณ์พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบและปฏิบัติตามเพื่อให้เกิด

ความเจริญกา้วหน้าในการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และมี
กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ดภีำยใต้กำรตรวจสอบ 

อีกประการหนึ่ง   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยังจ าเป็นจะต้องเข้าใจในเจตนารมณ์แห่งกฎหมายสหกรณ์ให้ถ่องแท้
ด้วย มใิช่การอ้างข้อกฎหมายอย่างไม่เข้าใจในหลักการและเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายสหกรณ์ อัน
เป็นกฎหมายเฉพาะที่ใช้กับกิจการสหกรณ์ และ ยิ่งไม่สมควรอ้ำงข้อวินิจฉัยทำงกฎหมำยมำใช้อย่ำงไม่เข้ำใจและไม่
สอดคล้องกบัเจตนำรมณ์ของกฎหมำยสหกรณ์ 

แม้แต่หลักการบัญชหีรือมาตรฐานการบัญชีนั้น กฎหมำยสหกรณ์ยังบัญญตัิให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้
ก ำหนดแบบ  ระบบ และ วิธีกำรบันทึกบัญชี เป็นกำรเฉพำะ  

ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐไม่ว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์จะต้องเรียนรูห้ลักการและวิธีการ
สหกรณ์ รวมถึงศึกษาประวัติศาลตร์การสหกรณ์ทั้งในประเทศไทยและพัฒนาการหลักการสหกรณ์ในทางสากล ซึ่งต้อง
เข้าใจและมีจิตส านึกรู้ต่อ “หลักคิดหรือฐำนคิดพื้นฐำนแห่งอุดมกำรณ์สหกรณ์” ให้ถ่องแท ้



ในการปฏิบัตภิารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ผ่านมาหลายสิบปี ไม่มีปัญหา เพราะอดีตคนในหน่วยงาน
น่าจะยังเข้าใจหลักการ วิธีการ และอดุมการณ์สหกรณ์ ที่ต้องมีจิตวิญญาณสหกรณ์ในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ และ
ยังเข้าใจในเจตนารมณ์แห่งกฎหมายสหกรณ์  

“กรมตรวจบัญชีสหกรณ์” ณ พ.ศ. ปัจจุบัน กลับก่อปัญหามากมาย 

แต่กลับยังคงดื้อรั้นและยืนยันในหลักการของตนเอง  
จึงเป็นที่วิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงแพร่หลำยในขบวนกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งหลำยว่ำ  

“เราจะมีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไว้ท าไม” 
เมื่อเป็นกรมตรวจบัญชี“สหกรณ์” แต่ไม่เข้ำใจและมีจิตวิญญำณแบบ“สหกรณ์” 

แต่กลับสร้างปัญหาวิกฤตให้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่องไม่สิ้นสุด 

และอาจต้องบันทึกไว้เป็นตราบาปที่สร้างวิกฤตไว้ ณ พ.ศ. นี ้
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