
วรรณทณี ศรีพุ่มไข ่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

7 ตุลาคม 2560 

การควบคุมภายใน 
และการลงทุน 



หัวข้อบรรยาย 

แนวคดิการควบคุมภายใน 

การควบคุมภายในด้านเงนิลงทุนของสหกรณ์ 
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การประเมนิความเพยีงพอของการควบคุมภายในด้วยตนเอง 



แนวคดิการควบคุมภายใน 
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ความหมาย และ วตัถุประสงค ์ 

การควบคมุภายใน  หมายถึง  กระบวนการท่ีฝ่ายบริหารก าหนดขึ้ น  เพื่อให้

เกิดความมัน่ใจวา่การด าเนินงานของกิจการจะบรรลุ วตัถุประสงค ์ 3 ประการ 
 

 1. ประสิทธิผล และ ประสิทธิภาพ ของการด าเนินงาน 

 2. ความเช่ือถือได ้ของการรายงานทางการเงิน 

 3. การปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบั  
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การควบคุมภายใน 



หนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร : การควบคุมภายใน 

   1. จดัใหมี้  การควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกบั  ลกัษณะ ขนาด และ 

       ความซบัซอ้นของหน่วยงาน             

    2.  ตดิตาม/ประเมินผล การควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง 

    3. สรา้งบรรยากาศ เพื่อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มของการควบคุมท่ีดี 

    4.  ก าหนดบทบาทในการปฏิบตัติน ใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีในเร่ืองความซ่ือสตัย ์ 
ความมีคุณธรรม และ จริยธรรม 

    5  ทบทวน/ปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง การควบคุมภายในใหม้ีความรดักุม 

   6. ปลกูฝัง  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใหม้ีวนัิย  และ  จิตส านึกท่ีดีเกี่ยวกบั           

การควบคุมภายใน  
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แนวทางท่ีจะท าใหก้ารควบคมุภายใน ประสบความส าเร็จ : 

 1.  การควบคมุภายใน เป็นกระบวนการ /ส่วนประกอบที่แทรก 

หรือ แฝงอยูก่บัการปฏิบตังิาน/กิจกรรมตามปกติของกิจการ 

 2.  การควบคมุภายใน   เกิดข้ึนไดโ้ดยบุคลากรของหน่วยงาน

ตอ้งรว่มมือกนักระท าตาม และตอ้งมีการปรบัปรุงใหท้นัสมยั          

อยา่งตอ่เน่ือง  
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การควบคมุภายใน COSO 2013 

 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์

และ  เป้าหมายท่ีก าหนด  มี 5 องคป์ระกอบ 

      1.  สภาพแวดลอ้มของการควบคุม 

      2.  การประเมินความเสี่ยง 

      3.  กิจกรรมควบคมุ 

                 4.  สารสนเทศ และการส่ือสาร  

                 5.  การตดิตามประเมินผล 

     องคป์ระกอบที่ส  าคญัท่ีสุด คือ สภาพแวดลอ้มการควบคมุ                        
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องค์ประกอบที ่ 1  
สภาพแวดล้อมของการควบคุม   ( CONTROL   ENVIRONMENT ) 

1.  ความซ่ือสตัยแ์ละจรยิธรรม สง่เสรมิใหทุ้กคนมีจติส านึกท่ีดี  ในการ

ปฏิบตังิานในความรบัผิดชอบ 

2. ใหทุ้กคนมีสว่นรว่ม ตระหนกัถึงความจ าเป็น และ ความส าคญัของการ

ควบคมุภายใน           

3. การก าหนดโครงสรา้งองคก์ร นโยบาย  ค าสัง่ ระเบียบปฏิบตั ิ

4. การมอบอ านาจ หนา้ที่ ความรบัผิดชอบที่เหมาะสมกบังาน 

5. ความรูค้วามสามารถในการปฏิบตังิาน 

6. นโยบายดา้นทรพัยากรบุคคล  
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องค์ประกอบที ่ 2 
การประเมินความเส่ียง   ( RISK  ASSESSMENT ) 
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ความเสี่ยง หมายถึง 

    โอกาส ที่จะเกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย การรัว่ไหล  หรือ  

เหตกุารณท์ี่ไม่พึงประสงค ์ ที่ท  าใหก้ารด าเนินงาน ไม่ประสบความส าเร็จ   

ตามวตัถุประสงค ์และ เป้าหมายท่ีก าหนด 

การประเมินความเส่ียง   ประกอบด้วย  :-   
1. การระบุความเส่ียง อุปสรรคต่์างๆ  ท่ีท าให ้ผลการด าเนินการไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์
2. การวเิคราะห์ความเส่ียง ก าหนดน ้าหนกั/ความส าคญั ของปัญหาอุปสรรคน์ั้น ๆ  
3. การบริหารความเส่ียง ก าหนดกิจกรรมควบคุม   ยอมรับความเส่ียง  กระจายความเส่ียง  
  



องค์ประกอบที ่ 3 
กจิกรรมการควบคุม   :    ( CONTROL  ACTIVITIES ) 
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 กจิกรรมการควบคุม ในเบื้องต้น จะต้องแบ่งแยกหน้าที่งานภายใน
หน่วยงานอย่างเหมาะสม ไม่มอบหมายบุคคลใด บุคคลหน่ึง มหีน้าทีรั่บผดิชอบ  
ปฏิบัติงานที่ส าคัญ หรือเส่ียงต่อความเสียหาย ตั้งแต่ต้นจนจบ 

กจิกรรมควบคุม  หมายถึง 
นโยบาย  และวธีิการต่าง ๆ   ท่ีฝ่ายบริหารก าหนดใหบุ้คลากรของหน่วยงาน
ปฏิบติั   เพื่อลดหรือควบคุมความเส่ียง และไดรั้บการตอบสนอง โดยการ
ปฏิบติัตาม 



องค์ประกอบที ่ 4 
สารสนเทศและการส่ือสาร  (INFORMATION  AND COMMUNICATIONS) 
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สารสนเทศ  หมายถึง 

  ขอ้มูลข่าวสารทางการเงิน  และขอ้มูลข่าวสารตา่ง ๆ   ที่เก่ียวขอ้งกบั

หน่วยงาน  ไม่ว่าเป็นขอ้มูลจากแหล่งภายในหรือภายนอก 

คุณลกัษณะของข้อมูล    ต้องเป็นข้อมูลที ่  :- 

1    เกีย่วข้องกบัหน่วยงาน 
2    น่าเช่ือถือ ถูกต้อง 
3    ทนัเวลา 
4    หน่วยงานต้องการ  เพ่ือช่วยให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ทีก่ าหนด 



องค์ประกอบที ่ 4 
สารสนเทศและการส่ือสาร  (INFORMATION  AND COMMUNICATIONS) 
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การส่ือสาร  ควรให้มีการส่ือสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสม  โดยให้มี  :- 

1. การส่ือสารขอ้มูลทั้งระดบับน ลงล่าง ล่างข้ึนบน และในระดบั
เดียวกนั 

2.   การส่ือสารท่ีเพียงพอ กบัภายนอกหน่วยงาน และ ภายในองคก์ร 
3 .  การส่ือสารขอ้มูล เหมาะสมเพียงพอ กบัระดบัการด าเนินงาน 



การตดิตามประเมินผล  กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบติังาน และ 

ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ในระหวา่งปฏิบติังาน /การประเมิน
ตนเอง/การประเมินอยา่งอิสระ ตอ้งด าเนินการท าอยา่งต่อเน่ืองและสม า่เสมอ   

เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่   : - 

1.   ระบบควบคุมภายในท่ีวางไว ้ เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ 

      มีการปฏิบติัจริง 

2.   การควบคุมภายใน  ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิผล 

3.   ขอ้ตรวจพบ  จากการตรวจสอบ และ  สอบทานอ่ืนๆ ไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ข  

      อยา่งเหมาะสม และทนัเวลา 

4.   การควบคุมภายใน ไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท่ี์ 

      เปล่ียนแปลงไป 
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องค์ประกอบที่  5 
การติดตามประเมินผล   ( MONITORING ) 



การประเมินการควบคมุดว้ยตนเอง 

    ฝ่ายบรหิารควรก าหนดให ้มีการประเมินการควบคมุดว้ยตวัเอง  ทัว่ทั้ง

หน่วยงาน โดยใหก้ลุม่ผูป้ฏิบตังิาน มีสว่นรว่มในการประเมินการควบคมุภายใน 

ของสว่นงานนั้นๆ โดย  :- 

    1  รว่มกนัพิจารณาถึง ความมีประสิทธิผลในดา้น การด าเนินงาน  การรายงาน  

        ทางการเงิน การปฏิบตัติามกฎระเบียบ 

    2  รว่มกนัวิเคราะหค์วามเสี่ยง ที่มีผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถุประสงค ์ใน 

        ดา้นตา่งๆ เพื่อการปรบัปรุงกระบวนการและ กิจกรรมควบคุมท่ีมีอยู ่ ใหมี้ 

        ประสิทธิภาพ  

    3  รว่มกนัพิจารณา ลดกิจกรรมควบคุม ท่ีท าใหก้ารด าเนินงานลา่ชา้   ไม่มี 

        ประสิทธิผล ไม่มีผลตอ่การลดหรอืป้องกนัความเสี่ยง หรือไม่คุม้ค่า   

14 



การประเมินการควบคมุอยา่งอิสระ 

        เป็นการประเมินโดย ผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรง กบัการด าเนินงาน  

      การประเมินกระท าโดย  :- 

 1   ผูต้รวจสอบภายใน 

 2   ผูต้รวจสอบภายนอก  หรือท่ีปรึกษาภายนอก 
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ขอ้บกพร่อง  ปัญหาที่ตรวจพบ  ตอ้งไดร้บัการสื่อสารไปยงัผูร้บัผิดชอบในหนา้ท่ีนั้น ๆ 

และผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปหน่ึงระดบั    



ข้อจ ากัดการควบคุมภายใน 

1. การละเว้น/ ไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน 

       2. การร่วมมือกนักระท าทุจริต 

       3. การข้ามขั้นตอน/แทรกแซงโดยผู้บริหาร 

     4. เหตุการณ์เหนือการควบคุมของกจิการ 
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การควบคุมภายใน 
ด้านการลงทุนในหลกัทรัพย์ 
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ความหมาย เงินลงทุนสหกรณ์ 

  เงินลงทุน หมายถึง หลักทรัพย ์ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ที่สหกรณ์ถือไว้   
เพื่อได้รับผลประโยชน์ในรูปของรายได้ เช่น  
  ดอกเบี้ย 
  เงินปันผล  
  ก าไร(ขาดทุน) จากการจ าหน่าย  
ทั้งนี้ ไม่รวมถึง สินค้าคงเหลือ ที่ดินฯ ที่เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
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สิทธิของผู้ลงทุน 

ประเภทของเงินลงทุน 

รูปแบบ/วิธีการลงทุน 

ตราสารหนี้ ตราสารทุน 

ตั๋วแลกเงิน 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 

หุ้นสามัญ 

หุ้นบุริมสิทธิ์ 

ใบส าคัญแสดง
สิทธิในหุ้น 

หน่วยลงทุน         
ในกองทุนรวม         
ตราสารทุน 

ผ่านบริษัทจัดการ 

หลักทรัพย์        
ที่มีการซื้อ

ขายในตลาด 

กองทุนรวม 

กองทุน           
ส่วนบุคคล 

หลักทรัพย์        
ที่ไม่มีการซื้อ
ขายในตลาด 

นโยบายการลงทุน 

การจัดจ าหน่าย
และรับซื้อคืน 

กองทุนเปิด 

กองทุนปิด 

ด้อยสิทธิ 

ไม่ด้อยสิทธิ 
มีประกัน 
ไม่มีประกัน 

พันธบัตร
รัฐบาล/

รัฐวิสาหกิจ 

ลงทุนโดยตรง 

 หุ้นกู้ภาคเอกชน 

ด้อยสิทธิ 

ไม่ด้อยสิทธิ 
มีประกัน 
ไม่มีประกัน 

กองทุนรวม     
ตราสารหนี้ 

กองทุนรวม
ตราสารทุน 
กองทุนรวม
แบบผสม 
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6 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 ม. 62 
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ 
(คพช.) พ.ศ. 2558 ลว. 3 ก.ค. 58 

1 

2 

3 

4 

5 

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ค าแนะน า กตส. วิธีปฏิบัติทางบัญช ี
เกี่ยวกับเงินลงทุน พ.ศ. 2544 
หนังสือที่ กษ 0404/2800 ลว. 25 ก.ย. 45  
เรื่อง หารือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติการบัญชีเงินลงทุน              
ในตราสารหน้ีที่บริหารโดยกองทุนรวม 
หนังสือที่ กษ 0402/3208 ลว. 25 พ.ย. 51                        
เรื่อง ตอบหารือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชี                        
(ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด) 
หนังสือที่ กษ 0404/6126             
ลว. 1 ธ.ค. 52 เรื่อง การตีราคา           
และจัดประเภทเงินลงทุนฯ 
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การลงทุนตามกฎหมายสหกรณ์ 
• ตราสารหนี ้

 

 

 

 

 

 

 

• ตราสารทนุ 
– เป็นการลงทนุถือหุ้น 

ปฏิบตัิตามกฎหมายสหกรณ์ 

มาตรา 62 (3) ซือ้หุ้นรัฐวิสาหกิจ 

  (4)  ซือ้หุ้นธนาคารให้การชว่ยเหลือสหกรณ์ 

  (5)  ซือ้หุ้นชมุนมุสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 

  (6)  ซือ้หุ้นสถาบนัประกอบธุรกิจท าให้เกิดความสะดวก 
สง่เสริมความเจริญแก่กิจการสหกรณ์ ผา่น นทส. 

มาตรา 62 (3) 

ซ้ือหลกัทรัพย ์
รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

มาตรา 62 (7)  

คพช. (ธนาคารซ่ึง 
     ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ  
      และบริษทั ฯ 
-ไม่ดอ้ยสิทธิ หรือ 
   มีหลกัประกนั 
- จดัอนัดบัระดบั A - 

มาตรา 62 (3) ซ้ือ 
หลกัทรัพยรั์ฐบาล 
หรือรัฐวิสาหกิจ 

มาตรา 62 (3) รัฐบาล 
หรือรัฐวิสาหกิจ 
คพช. เพ่ิมเติมขอ้ (3) ธนาคารท่ีมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผูอ้อก 

คพช. ก าหนดขอ้ (2) สหกรณ์ลงทุนตัว๋แลกเงินและตัว๋สัญญาใชเ้งินได ้ ตอ้งเป็น 
- ตัว๋แลกเงิน  ท่ีธนาคารเป็นผูรั้บรอง สลกัหลงั หรืออาวลั 
- ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  ท่ีธนาคารเป็นผูส้ลกัหลงัหรือรับอาวลัโดยไม่มีขอ้จ ากดัความรับผดิ 

-  พนัธบัตรรัฐบาล 

-  หุ้นกู้ 

-  ตั๋วแลกเงนิ & 

  ตั๋วสัญญาใช้เงนิ 

21 



การลงทุนตามกฎหมายสหกรณ์ 

• ต้องได้รับความเหน็ชอบจาก คพช. ก่อนการลงทนุ  ตาม ม. 62 (7) 
     (เว้นแต ่คพช.ได้ก าหนดให้ลงทนุได้เป็นการทัว่ไป เช่น กองทนุรวมวายภุกัษ์หนึง่ ก ) 
• หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีรัฐวิสาหกิจจดัตัง้ขึน้โดยความเหน็ชอบของ

คณะรัฐมนตรีและอยูใ่นการก ากบัดแูลของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (หุ้นสามญั กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟา้พระนครเหนือ : 
:EGAETIF)  

• ต้องมีสญัญาจดัจ้างบริษัทจดัการ : บริษัทจดัการเป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ (บลจ.)  หรือสถาบนัการเงินท่ีได้รับใบอนญุาตจดัการกองทนุสว่นบคุคล 

• ต้องมีข้อก าหนดในสญัญาจดัจ้างบริษัทจดัการ  คือ 
– การลงทนุต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์  และ คพช. ก าหนด 

 

การลงทุนผ่านกองทุนรวม 

การลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล 

New 
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การลงทุนที ่นทส. /คพช. ไม่เห็นชอบ : 
 1)  การลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งินของบริษทัแม่และบริษทัเอกชนทัว่ไป                                        
(ตัว๋สญัญาใชเ้งินเป็นหลกัประกนัหน้ีเงินใหกู้ ้และเงินฝาก ไม่มีอ านาจกระท าการ) 
 2)  การลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือตราสารหน้ี                   
ท่ีไม่สอดคลอ้งกบั ม.62 และประกาศ คพช. (ผูบ้ริหารสหกรณ์ไม่มีอ านาจตดัสินใจลงทุนดว้ยตนเอง) 
 3)  การลงทุนซ้ือหุน้สามญั  (เป็นอ านาจนายทะเบียนสหกรณ์) 
 4)  การใหค้วามเห็นชอบยอ้นหลงั 
 5)  กองทุนเปิดไทยพาณิชยส์ะสมทรัพยต์ราสารหน้ี (กองทุนไปลงทุนในสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ ซ่ึงสหกรณ์ไม่มีอ านาจกระท าการและธนาคารแห่งประเทศไทยเตือนวา่มีความเส่ียง 100%) 
 6) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์สนามบินสมุย (เกิดความเส่ียงจากปัจจยัแวดลอ้ม
ภายนอกท่ีไม่แน่นอนและควบคุมยาก) 
 6)  การไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข 
  -  การลงทุนดงักล่าวเกินกวา่ทุนส ารอง 
  -  ไม่เสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมติัก่อนการลงทุน 

ผลของการฝ่าฝืน หรือกระท าโดยไม่มีอ านาจ 
 : ไม่ผกูพนัสหกรณ์  หากเกิดความเสียหาย  ตอ้งรับผดิชอบเป็นส่วนตวั 
               :  นทส. มีค  าสั่งใหแ้กไ้ข เกิดผลขาดทุน/ลงทุนไม่คุม้ค่า 23 



หลกัปฏิบัติก่อนลงทุนนอกเหนือจาก ม. 62 และประกาศ คพช.  
 1)  ขอความเห็นชอบท่ีประชุมใหญ่ 
 2)  ท าหนงัสือขอความเห็นชอบ : เอกสารประกอบ 
  - ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ 
  - รายงานกิจการประจ าปี และงบการเงิน 
  - ท่ีมาของเงินลงทุน 
  - เหตุผลการน าเงินไปลงทุน 
  - ขอ้มูลตราสารและสถาบนัท่ีออกตราสาร   
(การจัดอนัดบัเครดติ  ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร รายละเอยีด
การลงทุน และเง่ือนไขต่างๆ ตามหนังสือช้ีชวน) 
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1.  การน าเงนิ/ทรัพย์สินไปลงทุนในโครงการต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินธุรกจิ 
     เช่น  ผลิตและจ าหน่ายสินค้า  จดัหาสินค้ามาจ าหน่าย  ธรุกิจป๊ัมน า้มนั  มินิมาร์ท  คาร์แคร์  
     ทัง้นี ้โครงการดงักลา่วมิได้เป็นหน่วยธรุกิจใหม่แยกจากสหกรณ์  ดงันัน้ สหกรณ์ต้องน าทรัพย์สิน  

หนีส้ิน  รายได้  และคา่ใช้จ่ายจากการด าเนินธรุกิจในโครงการดงักล่าว  มาจดัท างบการเงินรวมกบั          
การด าเนินงานปกติของสหกรณ์ตามหลกัการเป็นหน่วยงานเดียวกนัในการจดัท าและน าเสนองบการเงิน
ให้เป็นไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์และมาตรฐานการบญัชีก าหนด 

การท าธุรกรรมทางการเงนิดังต่อไปนี ้ ไม่ถือว่าเป็นเงนิลงทุนของสหกรณ์ 

2. การน าเงนิ/ทรัพย์สินไปร่วมลงทุนกับนิตบิุคคล/บุคคลธรรมดา  โดยมีการจัดท าสัญญา
ในลักษณะการร่วมค้า (Joint Venture)  ทัง้นี ้ข้อตกลงในสญัญาร่วมค้า  ก าหนดให้ผู้ ร่วมค้าทกุรายมี
อ านาจในการควบคมุกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจร่วมกนั  โดยกิจการร่วมค้าดงักลา่วถือเป็นหน่วยธรุกิจใหม่
แยกจากสหกรณ์ 
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3.  ธุรกรรมการซือ้คืนภาคเอกชน (Private Repo)  
     เป็นการตกลงกนัระหวา่งผู้ขายหลกัทรัพย์และผู้ซือ้หลกัทรัพย์  ซึง่ผู้ขายหลกัทรัพย์ตกลงจะขาย

หลกัทรัพย์ให้กบัผู้ซือ้หลกัทรัพย์โดยมีสญัญาจะซือ้คืนหลกัทรัพย์ในอนาคตในขณะเดียวกนัผู้ซือ้
หลกัทรัพย์ตกลงท่ีจะซือ้หลกัทรัพย์โดยมีสญัญาจะขายคืนหลกัทรัพย์ในอนาคตตามวนัและราคาท่ีตกลง
กนัไว้ลว่งหน้า  ทัง้นี ้ธรุกรรมซือ้คืนมีกลไกเหมือนธรุกรรมการซือ้ขายโดยทัว่ไป  แตโ่ดยสาระส าคญัแล้ว
ธรุกรรมการซือ้คืนภาคเอกชน  คือธรุกรรมของการกู้ ยืมเงิน โดย “ผู้ขายหลกัทรัพย์” (ผู้กู้ ) ตกลงจะขาย
หลกัทรัพย์ให้กบั “ผู้ซือ้หลกัทรัพย์” (ผู้ ให้กู้ ) โดยใช้เงินลงทนุประเภทตราสารหนีเ้ป็นหลกัทรัพย์ค า้
ประกนัการกู้ ยืม ดงันัน้ การบันทกึบัญชีในธุรกรรมการซือ้คืนภาคเอกชน  คือ การกู้ยืมเงนิตาม
เนือ้หาของธุรกรรม  มใิช่การลงทุนของสหกรณ์  ซึ่งวิธีปฏบิตัทิางบญัชีต้องเป็นไปตามแนว
ปฏบิตั ิเร่ือง การบนัทกึบัญชีส าหรับธุรกรรมซือ้คืน  ที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

การท าธุรกรรมทางการเงนิดังต่อไปนี ้ ไม่ถือว่าเป็นเงนิลงทุนของสหกรณ์ 
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กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัเงินลงทุน 

รับรู้ ก าไร 
(ขาดทนุ)        

จากการปรับ
มลูคา่และ
การจดั
ประเภท     
เงินลงทนุ 

การบันทกึ 
บัญชี 

          ขาย 

เก็บรักษา 
เอกสารสทิธ์ิ 

  รับรู้ผลตอบแทน 

 ประเมินผลการลงทนุ 
และการรายงาน 

          ซือ้ 

เลือก 

 

 
  

 

 

 
                   

 

 

 
  
       

 

(เปรียบเทียบ) 

(ตัดสินใจ) 
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แนวทางการควบคุมภายในด้านเงินลงทุน 

1. ด้านการบริหาร 2. ด้านการบัญชี 
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แนวทางการควบคุมภายในด้านเงินลงทุน  
 
 

1. ด้านการบริหาร 
วตัถุประสงค์ เพ่ือให้มัน่ใจว่า 
1. การก าหนดระเบียบ แนวปฏิบติั เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบั 

2. นโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นขอ้บงัคบัและสภาวะ 
     เศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ 

3. การจดัแบ่งส่วนงานและการก าหนดหนา้ท่ีเก่ียวกบัการลงทุนของสหกรณ์ 
    เป็นไปอยา่งเหมาะสม 

4. คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีมีความรู้ 
    ประสบการณ์เพียงพอในการปฏิบติังาน 
5.การลงทุนเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. มีการติดตามประเมินผลการลงทนุและการรายงานอยา่งเหมาะสม 
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การวางแผน/นโยบายการลงทุน 

  - สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของสหกรณ์ 
   - สอดคล้องกบัสถานการณ์ทางการเงนิของสหกรณ ์

   - ผลตอบแทนเหมาะสม 
   - ระดบัความเส่ียงยอมรับได้ 
   - การลงทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย 



แนวทางการควบคุมภายในด้านเงินลงทุน 
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α การวางแผน/นโยบายการลงทุน 
1) เตรียมความพร้อมก่อนการลงทุน “รู้จักตนเอง” 
       - ฐานะการเงนิของสหกรณ์ ต้องมีเงนิเหลือ/มีสภาพคล่องส่วนเกนิ 
       - มีความรู้และประสบการณ์ในการลงทนุ  
2) นโยบายในการลงทุน 
       - เปา้หมายการลงทนุ จ านวนเงิน ระยะเวลาในการลงทนุ  และ 
          ผลตอบแทนที่ต้องการ “High Risk, High Return” 

    - การติดตามตรวจสอบสถานการณ์ลงทนุเหมาะสม  เช่น ทกุเดือน ทกุ 6 เดือน หรือ 1 ปี 

    - ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ในการวดัผลการลงทนุ  

3)  การวิเคราะห์เงนิลงทุน และการตัดสินใจลงทุน “ การวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน” 

       - วิเคราะห์เศรษฐกจิ แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในอนาคต นโยบายเศรษฐกิจของรัฐ  
     - วิเคราะห์อุตสาหกรรม สภาพการแข่งขนัและแนวโน้มการเจริญเติบโตของอตุสาหกรรม 
        - วิเคราะห์บริษัท ประสบการณ์และความน่าเช่ือถือ การวิเคราะห์งบการเงิน  
           รายงานของผู้สอบบญัชี  

ด้านการบริหาร 



แนวทางการควบคุมภายในด้านเงินลงทุน 
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α การจัดองค์กรและการก าหนดหน้าทีด้่านการลงทุน  
1)  มอบหมายหน้าท่ีเก่ียวกบัการลงทนุให้กบัคณะกรรมการและบคุลากรท่ีมีความรู้ 
      และความสามารถท่ีเหมาะสม 2) นโยบายในการลงทนุ 
2) การก าหนดล าดบัชัน้ของการอนมุตัิท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุของ     
    ผู้ มีอ านาจอนมุตัิแต่ละระดบัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น วงเงินลงทนุ  
    - ไม่เกิน 1 ล้านบาท  เป็นอ านาจผู้จดัการ  
    - เกิน 1 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท เป็นอ านาจคณะอนกุรรมการลงทนุ  
    - เกิน 10 ล้านบาท เป็นอ านาจคณะกรรมการ 
3)  แบ่งแยกหน้าท่ี ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ตอ่ไปนี ้ออกจากกนัอย่างเดด็ขาด 

       - อนมุตัิเงินลงทนุ 

     - หน้าท่ีบนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศเงินลงทนุ 
        -หน้าท่ีในการดแูลจดัเก็บรักษาเอกสารสิทธ์ิเงินลงทนุ 

ด้านการบริหาร 



แนวทางการควบคุมภายในด้านเงินลงทุน 
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α การพฒันาบุคลากรด้านการลงทุน 
พฒันาความรู้บุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการลงทุนในหลกัทรัพยข์องสหกรณ์อยา่งเหมาะสม 
และต่อเน่ือง  เช่น อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงดา้นกฎหมาย ระเบียบ  
มาตรฐานการบญัชี 
α การติดตาม ประเมนิผล และการรายงานการลงทุน  
1) วเิคราะห์และประเมนิผลการลงทุนของสหกรณ์ เช่น ผลตอบแทนเหมาะสมหรือคุม้ค่ากบั 
     ตน้ทุนเงินลงทุนหรือไม่ สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์  
     วตัถุประสงคแ์ละความตั้งใจ ถือเงินลงทุนหรือไม่  
2) จัดท ารายงานผลวเิคราะห์และประเมนิผลการลงทุนเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
     เพื่อพิจารณาตดัสินใจ ถือเงินลงทุนต่อไป ลงทุนเพิ่มเติม ขายเงินลงทุน  

ด้านการบริหาร 



แนวทางการควบคุมภายในด้านเงินลงทุน  
 
 

2. ด้านการบัญชี 
วตัถุประสงค์ เพ่ือให้มัน่ใจว่า 
1. การแบ่งแยกหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนเป็นไปอยา่งเหมาะสม  
2. นโยบายการบญัชีและการบนัทึกรายการบญัชีเก่ียวกบัการลงทุนของสหกรณ์ 
    เป็นไปตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์และมาตรฐานการบญัชีก าหนด 
3. การเกบ็รักษาทรัพยสิ์น และการเขา้ถึงทรัพยสิ์นเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

4. การจดัท าขอ้มูลทางบญัชีและรายงานทางการเงินถูกตอ้ง เช่ือถือได ้
    เป็นไปตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์และมาตรฐานการบญัชีก าหนด  
    สามารถใชใ้นการตดัสินใจไดท้นัเวลา 
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การควบคุมภายในที่จ าเป็น 
 

 
  

 

 

 
                   

 

 

 
  
       

 

กิจกรรม การควบคุมภายในที่จ าเป็น 

1.  การซื้อเงินลงทุน มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการลงทุน  
มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการซื้อ 
มีการอนุมัติการซื้อเงินลงทุน 
มีเอกสารประกอบการซื้อเงินลงทุนครบถ้วน 

2. การรับรู้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน 

มีเอกสารประกอบการรับผลตอบแทนจากการลงทุนครบถ้วน 
มีการสอบทานการค านวณผลตอบแทนจากการลงทุน 

3. การขายเงินลงทุน มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับเงินลงทุน 
มีการอนุมัติการขายเงินลงทุน 
มีเอกสารประกอบการขายเงินลงทุนครบถ้วน 
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การควบคุมภายในที่จ าเป็น 
 

 
  

 

 

 
                   

 

 

 
  
       

 

กิจกรรม การควบคุมภายในที่จ าเป็น 
4.  การรับรู้ก าไร (ขาดทุน) จากการ
ปรับมูลค่าและการจัดประเภทเงิน
ลงทุน 

ก าหนดนโยบายการถือเงินลงทุน 
มีการทดสอบการค านวณก าไร (ขาดทุน)  จากการปรับมูลค่า 
    เงินลงทุน 
สอบทานรายการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุน เปรียบเทียบกับ 
     หลักฐานการแสดงมูลค่าเงินลงทุน 

5.  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน 
 (ตามระเบียบและค าแนะน า            
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด) 

การแบ่งแยกหน้าที่บันทึกบัญชีออกจากการเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์ 
    เงินลงทุน 
มีการอนุมัติก่อนการบันทึกบัญชี 
การตรวจสอบความครบถ้วน  สมบูรณ์ของเอกสารประกอบ 
     การบันทึกบัญชี 
จัดท าทะเบียนคุมเงินลงทุนเป็นปัจจุบัน 
การสอบยัน/พิสูจน์ยอด 
การตรวจสอบความถูกต้องกับบุคคลที่สาม 
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การควบคุมภายในที่จ าเป็น 
 

 
  

 

 

 
                   

 

 

 
  
       

 

กิจกรรม การควบคุมภายในที่จ าเป็น 
6.  การดูแลและเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์ 
เงินลงทุน 

การแบ่งแยกหน้าที่การเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์เงินลงทุนออก
จากหน้าที่บันทึกบัญชี 
การตรวจนับเอกสารสิทธิ์เงนิลงทุนเปรียบเทียบกับทะเบยีนคมุ
เป็นครั้งคราว 
การยืนยันยอดเงินลงทุน 

7.  การประเมินผลการลงทุนและ       
การรายงาน 

การควบคุมและประเมินผล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจขาย/
ซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติม 
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เอกสารหลกัฐานประกอบการบันทึกบัญชี 
 

 
  

 

 

 
                   

 

 

 
  
       

 

รายงานการประชุมใหญ่/คณะกรรมการด าเนินการ 
ใบเสนอขายของผูแ้ทนจ าหน่าย/ผูค้า้ตราสารหน้ี 
หนงัสือช้ีชวน  
เอกสารแสดงสิทธ์ิในหลกัทรัพย ์
 หนงัสือใหค้วามเห็นชอบการลงทุน 
หลกัฐานการรับ/จ่ายเงิน 
       - ใบเสร็จรับเงิน/ใบช ำระรำคำหลกัทรัพยจ์ำกตวัแทนคำ้หลกัทรัพย ์
       -  ตน้ขั้วเช็ค/ส ำเนำใบน ำฝำกธนำคำร/ใบแจง้ยอดธนำคำร  
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ไม่ใช่ 

ตีราคาและแสดง                      
ในงบดุลด้วยมูลค่า              

ยุติธรรม 

แสดงก าไรหรือ                
ขาดทุนที่ยังไม่                     

เกิดขึ้นในส่วนทุน          
ของสหกรณ ์

จัดประเภทเป็น                     
หลักทรัพย์ เผื่อขาย            
(สินทรัพย์หมุนเวียน                    
หรือไม่หมุนเวียน) 

จัดประเภทเป็น              
หลักทรัพย์เพื่อค้า           

(สินทรัพย์หมุนเวียน) 

ตีราคาและแสดงใน            
งบดุลด้วยมูลค่า                  

ยุติธรรม 

แสดงก าไรหรือ                
ขาดทุน                

ที่ยังไม่เกิดขึ้น         
เป็นรายได้ในงวด 

ใช่ 

ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด 

ตราสารทุน 

จัดประเภทเป็น                
หลักทรัพย์ที่จะถือจน                 

ครบก าหนด 

ใช่ 
ไม่ใช่ 

ตั้งใจจะถือจนครบ
ก าหนดหรือไม่? 

ถือไว้เพื่อขาย               
ในงวดหรือไม่ ? 

อยู่ในความ
ต้องการของตลาด 

ใช้วิธีราคาทุน              
ตัดจ าหน่าย 

การพิจารณาวัดมูลค่าและแสดงรายการในงบการเงิน 

ราคาทุน 

ใช้วิธีมูลค่า         
ยุติธรรม 

ตราสารหนี้ 
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การวัดมูลค่าในงบการเงิน 

มูลค่ายุตธิรรม เรียงตามล าดบั ดงันี ้
1. ราคาเสนอซือ้ในตลาด* หรือ 
2. ราคาซือ้ขายครัง้ลา่สดุ ก่อนการปิดบญัชี หรือ ท่ีเรียกวา่ราคาปิด 
3. ราคาท่ีเผยแพร่ตอ่สาธารณาชน เช่น มลูค่าสนิทรัพย์สทุธิ (NAV) ของ
กองทนุเปิด/กองทนุรวม 

ราคาทุนตัดจ าหน่าย ค านวณโดย 
ราคาทนุเร่ิมแรก บวก (สว่นต ่าฯ) หรือ หกั (สว่นเกินฯ) จ านวนตดัจ าหน่าย
สะสมสว่นตา่งระหวา่งราคาทนุเร่ิมแรกกบัราคามลูค่า    

40 



การแสดงรายการในงบการเงิน 

ประเภทเงินลงทุน ราคาทุน ราคาทุนตัดจ าหน่าย 
มูลค่า

ยุติธรรม 

ก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่า 

งบก าไรขาดทุน ส่วนทุนของสหกรณ ์

ตราสารทุน 
เพื่อค้า - -   - 

เผื่อขาย - -  -  

ทั่วไป  - - - - 

ตราสารหนี้ 
เพื่อค้า - -   - 

เผื่อขาย - -  -  

ถือจนครบก าหนด  - - 
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การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 

          

         - นโยบายการถือเงินลงทุนของสหกรณ์  
         - นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการตีราคาเงินลงทุน/
การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 
         - ก าไร (ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึน 
         - ภาระผกูพนัหรือค ้าประกนั 
         - การลงทุนไม่เป็นไปตามกฎหมาย          
         - อ่ืน ๆ เช่น อยูร่ะหวา่งช าระบญัชี/ลม้ละลาย/                     
ผดินดัช าระดอกเบ้ียหรือเงินตน้ 
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ลงทุนผ่านกองทุนรวม 

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 

 1. วิธีการลงทุน  วา่สหกรณ์ให้บริษัทจดัการเป็นผู้บริหารกองทนุ  
     ความเสี่ยงและหรือความเสียหายอยูใ่นความรับผิดชอบ 

ของสหกรณ์ 

เปิดเผยเพิ่มเตมิ ดังนี ้

2. ประเภทของตราสารที่ลงทุน เป็นไปตามกฎหมายและประกาศ 
คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) หรือไม ่
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การประเมินความเพยีงพอของการควบคุมภายในด้วยตนเอง 

แนวคดิและวตัถุประสงค์ 

44 

แนวคดิ  
      การลงทุนในหลกัทรัพยมี์ความเส่ียง สหกรณ์จะตอ้งด าเนินการใหม้ัน่ใจวา่ สหกรณ์มี
การควบคุมภายในดา้นเงินลงทุนท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย แผน/นโยบาย วตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกนั
ทรัพยสิ์นความเสียหาย รวมทั้งการจดัท าบญัชีและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ 
     ดงันั้น สหกรณ์ตอ้งประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของการควบคุมภายใน 
ดา้นเงินลงทุนอยา่งนอ้ยทุกปี 

วตัถุประสงค์  เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ 
1. สหกรณ์มีการควบคุมภายในดา้นเงินลงทุนท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

2. การควบคุมภายในท่ีก าหนดไว ้มีการปฏิบติัตามอยา่งจริงจงั และต่อเน่ือง 



การประเมินความเพยีงพอของการควบคุมภายในด้วยตนเอง 

แนวคดิและวตัถุประสงค์ 
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แนวคดิ  
      การลงทุนในหลกัทรัพยมี์ความเส่ียง สหกรณ์จะตอ้งด าเนินการใหม้ัน่ใจวา่ สหกรณ์มีการ 
ควบคุมภายในดา้นเงินลงทุนท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด าเนินการใหเ้ป็นไป 
ตามกฎหมาย แผน/นโยบาย วตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกนัทรัพยสิ์น  
ความเสียหาย รวมทั้งการจดัท าบญัชีและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ 
     ดงันั้น สหกรณ์ตอ้งประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของการควบคุมภายใน 
ดา้นเงินลงทุนอยา่งนอ้ยทุกปี  
วตัถุประสงค์  เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ 
1. สหกรณ์มีการควบคุมภายในดา้นเงินลงทุนท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

2. การควบคุมภายในท่ีก าหนดไว ้มีการปฏิบติัตามอยา่งจริงจงั และต่อเน่ือง 



การประเมินความเพยีงพอของการควบคุมภายในด้วยตนเอง 

แบบประเมินความเพยีงพอ ฯ 

จดัท าตามแนวคิด  COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดงันี ้
1. การควบคมุภายในองค์กร (Control Environment) 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
3. การควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู (Information & 

Communication) 
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
แบบประเมนิ ฯ เป็นแนวทางส าหรับให้สหกรณ์ใช้เพื่อประเมนิ

ตนเอง ทัง้นี ้สามารถปรับเปล่ียน/เพิ่มเตมิให้เหมาะสมกับสภาวการณ์การ
ลงทุนของสหกรณ์ 
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ตัวอย่าง  แบบประเมนิความเพยีงพอ 
ของการควบคุมภายในด้วยตนเอง 
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