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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวย การบัญชีของสหกรณ
พ.ศ. 2542
-----------------------------------เพื่อใหการจัดทําบัญชีและงบการเงินของสหกรณเปนไปอยางมีมาตรฐานตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 65 และ 66
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 นายทะเบียนสหกรณจึงกําหนดระเบียบวาดวยการบัญชีของ
สหกรณ ดังตอไปนี้
ขอ1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีของสหกรณ
พ.ศ. 2542”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศในทายระเบียบนี้ เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกบรรดาระเบียบและคําสั่งอื่นใด ในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ใหอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณรักษาการตามระเบียบนี้
ขอ 5 การปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่ไมมีขอกําหนด
ชัดแจงในระเบียบนี้ ใหกรมตรวจบัญชีสหกรณวินิจฉัยโดยกําหนดหลักเกณฑ หรือวิธีการ หรือคําแนะนําให
ปฏิบัติไดตามความจําเปน

หมวด 1
ขอความทั่วไป
ขอ 6 ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดใหมีการปดบัญชี
และจัดทํางบการเงินทุกวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
โดยสรุปจากรายการบัญชีตาง ๆ ที่สหกรณ
จดบันทึกไว เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ดังกลาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว และใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ แลวนําเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญของ
สหกรณภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี
/ขอ 7 งบการเงิน…
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ขอ 7 งบการเงินของสหกรณ ประกอบดวย งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบตาง ๆ รวมทั้ง
รายละเอียดประกอบงบการเงินตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกาํ หนด
ขอ 8 การจัดทําบัญชีของสหกรณ
8.1 ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด
8.2 การบันทึกรายการบัญชีของสหกรณ ตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ
และครบถวน
8.3 ใหบันทึกรายการบัญชีตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตามเกณฑพงึ รับพึงจายและนโยบาย
การบัญชีที่สาํ คัญที่สหกรณกําหนดไว โดยใหเปดเผยใหทราบในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึง่ ถือเปน
สวนหนึง่ ของงบการเงินของสหกรณ ทั้งนี้ การเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินใหรวมถึงรายการ
บัญชีใดที่มิไดปฏิบัติตามเกณฑและนโยบายการบัญชีทกี่ ําหนดนัน้ ดวย
8.4 ใหบันทึกรายการบัญชีทเี่ กี่ยวกับเงินสดในวันที่เกิดรายการนัน้ สําหรับรายการ
อื่น ๆ ที่ไมเกีย่ วกับเงินสด ใหบันทึกบัญชีใหเสร็จสิ้นภายใน 3 วัน นับแตวันที่เกิดรายการ
ขอ 9 การเก็บรักษาเอกสารประกอบการลงบัญชีและสมุดบัญชี
ใหสหกรณเก็บรักษาเอกสารประกอบการลงบัญชีและสมุดบัญชีตาง ๆ ไวที่สาํ นักงาน
สหกรณไมนอยกวา 10 ป เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและอื่น ๆ

หมวด 2
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขอ 10 การรับรูรายได
การบันทึกรายไดพึงรับในงวดบัญชี ใหสหกรณรับรูรายไดตามลักษณะการเกิด
รายไดแตละประเภท ไดแก รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการใหบริการ รายไดจากการใหผูอื่นใช
สินทรัพยของสหกรณซึ่งกอใหเกิดรายไดในรูปของดอกเบี้ย เงินปนผล และอื่น ๆ ทั้งนี้ ตองมีความแนนอน
เกี่ยวกับจํานวนผลประโยชนที่จะไดรับและตนทุนที่เกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากรายไดนั้น รวมทั้ง
รายไดดังกลาวตองมีมูลคาที่สามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือดวย
กรณีมีการขายผอนชําระ ใหรับรูรายไดจากการขายสินคาในวันทีเ่ ริ่มสัญญา
ซื้อขาย หรือสัญญาเชาซื้อ โดยแยกยอดกําไรขั้นตนทัง้ หมดออกจากยอดขายไปแสดงเปนรายไดรอการ
ตัดบัญชีในงบดุล เพื่อรอการโอนเปนรายไดประจํางวดบัญชีตามสวนของลูกหนีท้ ี่ผอนชําระในระหวางป
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ขอ 11 การประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการตัดจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
11.1 การประมาณการคาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง จํานวนเงินที่กันไวสําหรับลูกหนี้ที่คาดวาจะ
เรียกเก็บไมไดและถือเปนบัญชีปรับมูลคาที่ตั้งขึ้นเพื่อแสดงเปนรายการหักจากบัญชีลูกหนี้ในงบการเงิน
เพื่อใหคงเหลือเปนมูลคาสุทธิของลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บได
การประมาณการคาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ อาจประมาณการไดตามวิธดี ังนี้
11.1.1 พิจารณาลูกหนี้แตละราย ในกรณีที่สงสัยวาหนี้รายใดจะสูญไมอาจ
เรียกใหชาํ ระหรือเรียกคืนไดทั้งจํานวน ใหตั้งคาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเต็มจํานวนตามยอดลูกหนี้ เงินคางรับ
และดอกเบี้ยคางรับที่ลกู หนี้รายนัน้ ๆ เปนหนี้อยู
11.1.2 ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยวิธีประมาณเปนรอยละของยอดลูกหนี้
เงินคางรับ และดอกเบี้ยคางรับ ณ วันสิ้นปบัญชี โดยถืออัตรารอยละ 5 เปนเกณฑ
11.1.3 ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยวิธีประมาณเปนรอยละของยอดลูกหนี้
เงินคางรับ และดอกเบี้ยคางรับ ณ วันสิ้นปบัญชี โดยการจัดกลุมลูกหนี้ เงินคางรับและดอกเบี้ยคางรับ
จําแนกตามอายุของหนีท้ ี่คา งชําระ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปที่คํานวณได ถามีจาํ นวนมากกวายอด
คงเหลือในบัญชีคาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ผลตางถือเปนคาใชจายของปนั้น ๆ ในทางตรงกันขาม หากมี
จํานวนนอยกวายอดคงเหลือในบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ผลตางถือเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินความ
ตองการ ใหนาํ ไปปรับลดยอดคาใชจายของปนนั้ ๆ ในบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ
11.2 การตัดจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
11.2.1 หนี้สูญที่จะตัดจําหนายจากบัญชีลูกหนี้ได ตองเปนหนี้ทมี่ ีลักษณะ
ตามที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด และไดดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธกี ารและเงื่อนไขที่กําหนด
ไวในระเบียบดังกลาว
11.2.2 กอนจะตัดหนี้สญ
ู ลูกหนี้รายใด ลูกหนี้รายนั้นตองมีการตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนแลว ณ วันสิน้ ปทางบัญชี กอนหนาวันทีท่ ี่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
ใหตัดจําหนายหนี้สูญได
ขอ 12 สินคาคงเหลือและวัสดุคงเหลือ
สินคาคงเหลือ หมายถึง สินทรัพยที่มีไวเพือ่ ขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
โดยปกติหรืออยูในระหวางกระบวนการผลิตเพื่อใหเปนสินคาสําเร็จรูปเพื่อขาย หรือมีไวเพื่อใชในการผลิต
สินคาหรือใหบริการ
/วัสดุ…
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วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใชสิ้นเปลืองในโรงงานและในสํานักงาน ซึ่งมีไวเพื่อใช
มิใชมีไวเพื่อจําหนาย
12.1 การตรวจนับ
ณ วันสิน้ ปทางบัญชี สหกรณตองจัดใหมกี ารตรวจนับสินคาและวัสดุคงเหลือ
โดยใหผูที่ไมมหี นาทีโ่ ดยตรงในการเก็บรักษาสินคาหรือวัสดุเปนกรรมการตรวจนับไมนอยกวา 3 คน เพื่อให
ทราบปริมาณและสภาพของสินคาและวัสดุที่เหลืออยูตามความเปนจริง ทั้งนี้ ใหแยกรายละเอียดสินคา
คงเหลือสภาพปกติ สินคาที่เสื่อมหรือชํารุด และวัสดุคงเหลือที่ตรวจนับไดไวตางหากจากกัน
12.2 การตีราคา
12.2.1 สินคาคงเหลือสภาพปกติ ใหตีราคาตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่
จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวาโดยอาจเลือกใชวิธีการคํานวณราคาทุน ดังนี้
ก. วิธีเขากอนออกกอน (FiFo) กลาวคือ สินคาที่ซื้อหรือผลิตขึ้น
กอนจะถูกขายออกไปกอน ดังนัน้ สินคาทีเ่ หลืออยูจะเปนสินคาที่ซื้อหรือผลิตครั้งลังสุดยอนขึ้นไปตามลําดับ
ข. วิธีราคาทุนถัวเฉลีย่ ถวงน้าํ หนัก (Weighted Average) โดยนํา
ราคาทุนทัง้ หมดของสินคาที่ซื้อมาหารดวยจํานวนหนวยของสินคานัน้ และนําราคาถัวเฉลีย่ ตอหนวยที่
คํานวณไดคณ
ู ดวยจํานวนหนวยของสินคาคงเหลือในวันสิน้ ปทางบัญชี
อนึ่ง เมื่อสหกรณเลือกใชวธิ ีการคํานวณราคาทุนสินคาคงเหลือ
วิธีใดวิธหี นึง่ สําหรับสินคาประเภทใดแลว จะตองใชวิธนี นั้ อยางสม่ําเสมอ
12.2.2 สินคาที่เสื่อมหรือชํารุด ใหตีราคาลดลงตามราคาที่คาดวาจะ
จําหนายได กรณีที่ลดราคาสินคาที่เสื่อมหรือชํารุดลงต่ํากวาราคาทุน ใหสหกรณจัดทํารายละเอียด
ประกอบการขอลดราคานัน้ โดยใหมีขอมูลเกี่ยวกับประเภทสินคา จํานวน ราคาทุน ราคาที่ลดลง และ
เหตุผลที่ลดราคา เสนอขออนุมัติตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เมื่อที่ประชุมมีมติอนุมัติ
ใหลดราคาไดแลวจึงดําเนินการจําหนายตามราคาที่ลดลงได
ทั้งนี้ ใหเปดเผยถึงรายการลดราคาสินคาในระหวางปไวใน หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ถึงจํานวนครั้งที่ลดราคา จํานวน ประเภทสินคา จํานวนเงินที่ลดราคา วันที่และครั้งที่
ของการประชุมคณะกรรมการดําเนินการที่มีมติใหลดราคา
12.2.3 วัสดุคงเหลือ ใหตีราคาตามราคาทุน
12.3 สินคาขาดบัญชี
12.3.1 การปฏิบัติเกี่ยวกับสินคาขาดบัญชี ใหปฏิบัติตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด
/12.3.2 การตัดสินคา…
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12.3.2 การตัดสินคาขาดบัญชี ตองมีการตั้งสํารองสินคาขาดบัญชีที่ไม
สามารถหาผูรบั ผิดชอบไดไวเต็มจํานวนแลว ณ วันสิน้ ปทางบัญชี กอนหนาวันทีท่ ี่ประชุมใหญพิจารณา
อนุมัติใหตัดเปนสินคาขาดบัญชีได
ขอ 13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ หมายถึง สินทรัพยที่มีตัวตนที่สหกรณมีไวเพื่อใช
ประโยชนในการผลิต เพื่อใชในการจําหนายสินคาหรือใหบริการ เพื่อใหเชาหรือเพื่อใชในการบริหารงาน
ซึ่งคาดวาจะใชประโยชนไดมากกวาหนึ่งรอบปบัญชี
13.1 การวัดมูลคาเริ่มแรกของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ
สหกรณตองบันทึกมูลคาเริ่มแรกของที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยใชราคาทุน
ซึ่งประกอบดวย ราคาซื้อรวมภาษีนําเขา ภาษีซื้อที่เรียกคืนไมได ตนทุนการกูยืมและตนทุนทางตรงอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย เพื่อใหสินทรัพยอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานไดตามประสงค ทั้งนี้ กรณีที่มี
สวนลดและคาภาษีที่จะไดรับคืนตองนํามาหักออกจากราคาซื้อดวย
13.2 รายจายภายหลังการไดมาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ก. รายจายเกีย่ วกับที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมา
หากเปนผลทําใหที่ดิน อาคารและอุปกรณมีสภาพดีขึ้นเมื่อเทียบกับมาตรฐานในการใชงานเดิม เชน มีอายุ
การใชงานเพิ่มขึ้น มีเนื้อที่ใชสอยเพิม่ ขึน้ เปนตน ใหถือเปนรายการที่ทาํ ใหมูลคาของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณเพิ่มขึน้
ข. รายจายเกีย่ วกับที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมา
หากเปนผลใหสามารถรักษาสภาพของมาตรฐานในการใชงานเดิมไวโดยไมมีการเพิม่ ประสิทธิภาพ ใหถือ
เปนคาใชจา ยในงวดบัญชีทเี่ กิดขึ้น
13.3 การตีราคาใหม
สหกรณอาจตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณใหมตามราคาตลาด ซึ่งถือเปน
มูลคายุติธรรมไดโดยผูประเมินราคาอิสระที่มีความเชี่ยวชาญและเชื่อถือได อนึ่ง ในการตีราคาใหมตอง
ตีราคาทุกรายการที่จัดอยูในประเภทเดียวกับรายการที่ตีราคาใหมพรอมกัน เพื่อมิใหมีการเลือกตีราคา
เฉพาะบางรายการและเพื่อมิใหมูลคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ที่แสดงอยูในงบการเงินมีทั้งราคาทุน
และราคาที่ตีใหมปะปนกัน ทั้งนี้ระยะเวลาของการพิจารณาตีราคาใหมแตละครั้งตองไมต่ํากวา 5 ป
13.4 การคํานวณคาเสื่อมราคา
ใหคํานวณคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณในแตละรอบปทางบัญชี
ใหสอดคลองกับสภาพการใชงานและใกลเคียงกับความเปนจริง โดยใชหลักเกณฑดงั ตอไปนี้
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13.4.1 ใหคํานวณคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรงตามอัตรารอยละของราคาทุน
ของอาคารและอุปกรณ อัตราคาเสื่อราคาใหคิดเปนรอยละตอป
• อาคารถาวร ฉาง เครื่องสีขาว
รอยละ 5 - 10
• เรือขาว
รอยละ 5 - 15
• เรือยนตและอุปกรณเรือ
รอยละ 10 -15
• อุปกรณฉาง เครื่องจักร เครื่องยนต ครุภัณฑและอุปกรณสํานักงาน รอยละ 10 - 20
• รถยนต เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
รอยละ 20 - 25
13.4.2 ในกรณีที่อาคารและอุปกรณของสหกรณ มีลักษณะเปนสินทรัพยที่มี
ประสิทธิภาพการใชงานสูงในระยะแรก และประโยชนที่ใหในระยะหลังไมแนนอน หรือถาใชงานไปนาน
อาจเกิดคาซอมแซมมาก สหกรณอาจเลือกใชวิธีอัตราลดลงตามผลรวมจํานวนป (Sum – of – the Years –
Digits Method) แตทั้งนี้ ระยะเวลาที่ตัดจําหนายตองไมเกินกวาที่กําหนดไวในขอ 13.4.1 สําหรับอาคาร
และอุปกรณประเภทเดียวกัน
13.4.3 เมื่อสหกรณเลือกใชวิธีการคิดคาเสื่อมราคาวิธีใดวิธีหนึ่งตามขอ
13.4.1 หรือ 13.4.2 แลว จะตองใชวิธนี นั้ อยางสม่ําเสมอตลอดอายุการใชงานของรายการอาคารและ
อุปกรณ นัน้
13.4.4 วิธีการคํานวณคาเสือ่ มราคา
ก. อาคารและอุปกรณที่มีอายุการใชงานไมเต็มป ใหคํานวณตาม
ระยะเวลาเปนวันนับจากวันที่อาคารและอุปกรณนั้นพรอมจะใชงาน โดยคํานวณตามอัตราทีก่ ําหนดไว
ขางตน และใหนับ 1 ป มี 365 วัน
ข. อาคารและอุปกรณที่ใชจนหมดสภาพ สูญหายหรือชํารุดเสื่อมเสีย
ใชการไมได ใหตัดจําหนายออกจากบัญชีในปที่สนิ้ สภาพนัน้
ค. เมื่อคิดคาเสื่อมราคาถึงงวดสุดทายแลว ใหคงเหลือมูลคาอาคาร
และอุปกรณไว 1 บาทตอหนวย จนกวาอาคารและอุปกรณนั้นจะสิน้ สภาพหรือตัดบัญชีได
คาเสื่อมราคาที่คํานวณได ใหแสดงไวในบัญชีคาเสื่อมราคาสะสม
ของอาคารและอุปกรณแยกตามประเภทของอาคารและอุปกรณที่เกิดคาเสื่อมราคานั้น หรือนําไปหักใน
บัญชีอาคารและอุปกรณประเภทที่เกิดคาเสื่อมราคานั้นโดยตรง และใหบันทึกรายการคาเสื่อมราคาไวใน
ทะเบี ย นสิ น ทรั พ ย ด ว ย สํ า หรั บ สหกรณ ที่ จั ด ตั้ ง ใหม นั บ แต วั น ถั ด จากวั น ที่ ป ระกาศในท า ยระเบี ย บนี้
เปนตนไป คาเสื่อมราคาที่คํานวณไดใหแสดงไวในบัญชีคาเสื่อมราคาสะสมเทานั้น
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13.5 การเลิกใช
13.5.1 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ที่ไมสามารถใชประโยชนไดอีกตอไป
ใหสหกรณรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิที่คาดวาจะไดรับกับราคาตามบัญชีของรายการสินทรัพยนั้น ๆ
หลังหักคาเสื่อมราคาสะสมถึงวันที่เลิกใช เปนรายไดหรือคาใชจายในปที่มีการเลิกใช
13.5.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เลิกใชและถือไวเพื่อรอจําหนาย ใหคํานวณ
คาเสื่อมราคาตอไปจนกวาจะสามารถจําหนายได สําหรับการแสดงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เลิกใช
และถือไวเพื่อรอจําหนายใหแสดงรายการเปนสินทรัพยหมุนเวียน และเมื่อมีการจําหนายไดใหปฏิบัติ
เชนเดียวกับ ขอ 13.5.1
ขอ 14 สินทรัพยไมมีตัวตนที่ตองตัดจาย
สินทรัพยไมมตี ัวตน หมายถึง สินทรัพยประเภทที่ไมอาจแลเห็นและจับตองไมได
มีลักษณะเปนสิทธิตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
สินทรัพยไมมีตัวตนที่ตองตัดบัญชี ไดแก สิทธิการเชา สิทธิการใชประโยชนใน
ที่ดิน อาคาร อุปกรณและอื่น ๆ รวมทั้งสิทธิในการใชซอฟทแวรตางๆ ใหตัดจายตามอายุการใชสิทธิที่ไดรับ
และการเปลี่ยนแปลงการใชซอฟทแวรใหม ตามลําดับ แตตองไมนอยกวาอัตราคาเสื่อมราคาที่กําหนดไวใน
ขอ 13.4.1 ทั้งนี้ ใหบันทึกคาตัดจายหักจากบัญชีสินทรัพยที่มีการตัดจายนั้นโดยตรง และบันทึกรายการ
ตัดจายไวในทะเบียนสินทรัพยดวย
ขอ 15 เงินลงทุน
เงินลงทุน หมายถึง หลักทรัพยที่สหกรณถอื ไวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดรับ
ประโยชนในรูปของรายไดหรือผลตอบแทนอื่น เชน ดอกเบี้ย เงินปนผล เปนตน ทั้งนี้อาจเปนหลักทรัพย
ที่สหกรณตั้งใจถือไวชั่วคราวและจะขายเมื่อมีความตองการเงินสด หรือตั้งใจจะถือไวเปนระยะเวลานาน
เพื่อใหไดรับผลตอบแทนก็ได
การตีราคาเงินลงทุน ใหตีราคาตามมูลคายุติธรรม และใหบันทึกสวนทีต่ างจาก
ราคาทุนไวเปนคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
ขอ 16 การตัดบัญชีคาใชจายของสินทรัพยประเภทคาใชจายรอตัดบัญชี
ค า ใช จ า ยรอตั ด บั ญ ชี หมายถึ ง ค า ใช จ า ยหรื อ ต น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล ว และเป น
ประโยชนแกการดําเนินธุรกิจระยะยาวในภายหนา ซึ่งจะตองตัดบัญชีเปนคาใชจายในระยะเวลานานกวา
หนึ่งงวดบัญชี เชน คาใชจายแรกตั้ง คาใชจายจายลวงหนา คาปรับปรุง ซอมแซมและคาตกแตงซึ่งใชเงิน
เปนจํานวนมาก เปนตน ใหสหกรณคํานวณเปนรายปเพื่อตัดออกจากบัญชีในแตละรอบปบัญชีใหเสร็จสิ้น
ภายในเวลาไมเกิน 5 ป
/ทัง้ นี…
้
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ทั้งนี้ คาใชจายรอตัดบัญชี ไมใหรวมถึงผลเสียหายหรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแลว
เปนจํานวนมากที่ประสงคจะตัดเปนคาใชจายในระยะหลายป เพื่อมิใหกระทบกระเทือนตอกําไรสุทธิ

หมวด 3
การเปดเผยขอมูล
ขอ 17 การเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของสหกรณ
นอกเหนือจากที่แสดงใหเห็นในรูปของงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินแลว สหกรณตอง
แสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเปดเผยสาระสําคัญที่มีผลตอขอมูลในงบการเงินนั้น
ขอ 18 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประกอบดวย
18.1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ ซึ่งแสดงขอมูลเกีย่ วกับเกณฑการจัดทํา
งบการเงินและนโยบายการบัญชีที่สหกรณกําหนดไวตามหมวด 2 โดยใหแสดงไวในสวนแรกของหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
18.2 ขอมูลเพิม่ เติมที่เปนรายละเอียดประกอบรายการทีแ่ สดงในงบการเงิน
18.3 ขอมูลเพิม่ เติมที่ไมไดแสดงอยูในงบการเงินแตเปนขอมูลที่จําเปน เพื่อให
งบการเงินนัน้ แสดงโดยถูกตองตามที่ควร ใหเปดเผยตอจากสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ําคัญ เชน เหตุการณ
สําคัญซึ่งเกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน ขอจํากัดตาง ๆ ที่มีตอกรรมสิทธิห์ รือสิทธิในการใชสนิ ทรัพย
หลักประกันทีใ่ หกับหนี้สนิ สินทรัพยที่อาจไดรับหรือหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ ในภายหนา ขอผูกพันที่สําคัญและ
มีระยะยาวซึง่ ไมปรากฏในงบการเงิน เปนตน
หมวด 4
การควบ การแยกและการชําระบัญชี
ขอ 19 การควบสหกรณเขากัน
19.1 ใหสหกรณจัดทํางบการเงินสําหรับระยะเวลาตอจากวันสิน้ ปทางบัญชีใน
งบการเงินกอนปที่ควบสหกรณ ซึง่ ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นครั้งหลังสุด ถึงวันกอนวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณที่ควบเขากัน เพือ่ ใหผสู อบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็น โดยใหเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับการควบเขากันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
19.2 ใหรวมสินทรัพย หนี้สนิ และทุนของสหกรณแตละแหงที่ควบเขากันเปนของ
สหกรณใหม เพื่อเปนรายการตั้งตนบัญชีในวันทีน่ ายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณควบเขากัน
และในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหมที่เกิดจากการควบเขากัน ใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการควบเขากัน
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
/ขอ 20…
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ขอ 20 การแยกสหกรณ
20.1 ใหสหกรณจัดทํางบการเงินของสหกรณที่จะแยกสําหรับระยะเวลาตอจาก
วันสิน้ ปทางบัญชีในงบการเงินกอนปที่แยกสหกรณ ซึ่งผูส อบบัญชีไดแสดงความเห็นครั้งหลังสุดถึงวันกอน
วันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณใหมที่เกิดจากการแยกสหกรณ เพื่อใหผูสอบบัญชี
ตรวจสอบและแสดงความเห็น โดยใหเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับการแยกสหกรณไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
20.2 ใหนาํ สินทรัพย หนี้สนิ และทุนของสหกรณแตละแหงที่ไดรับจากการพิจารณา
แบงแยกตามวิธีการทีน่ ายทะเบียนสหกรณกําหนด เปนรายการตั้งตนบัญชีของสหกรณใหมแตละแหงตาม
วันที่ทนี่ ายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณที่ตงั้ ใหม และในวันสิน้ ปทางบัญชีของสหกรณใหม
แตละแหง ใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการแยกสหกรณไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 21 การชําระบัญชี
21.1 ใหผูชําระบัญชีจัดทํางบการเงินของสหกรณที่ชาํ ระบัญชีสําหรับระยะเวลา
ตอจากวันสิ้นปทางบัญชีในงบการเงินที่ผสู อบบัญชีไดแสดงความเห็นครั้งหลังสุดถึงวันรับมอบสินทรัพย
เพื่อใหผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองกอนที่จะเริ่มดําเนินการชําระบัญชี
21.2 เมื่อชําระบัญชีของสหกรณเสร็จแลว ใหผูชาํ ระบัญชีจัดทํารายงานการ
ชําระบัญชี พรอมทั้งรายการยอของบัญชีที่ชําระนั้น เพือ่ ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2542
(ลงชื่อ)

อภิชัย การุณยวนิช
(นายอภิชัย การุณยวนิช)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติราชการแทน
นายทะเบียนสหกรณ

