คําแนะนํากรมตรวจบัญชีสหกรณ
เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแยกสหกรณ
พ.ศ. 2544
--------------------------------------โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 กําหนดใหมีการแยกสหกรณได ถามีการเปลี่ยนแปลง
เขตการปกครองทองที่หรือแบงหนวยงานหรือสถานประกอบการ และมีความจําเปนหรือมีเหตุใหไมสะดวก
แกการดําเนินงาน รวมทั้งไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการดําเนินการแยกสหกรณไว ประกอบกับนายทะเบียน
สหกรณไดมีประกาศลงวันที่ 10 ตุลาคม 2543 เรื่อง กําหนดวิธีการพิจารณาแบงแยกทรัพยสิน ทุน
ทุนสํารอง หนี้สิน สิทธิและความรับผิดชอบของสหกรณแลว ดังนั้น เพื่อใหสหกรณมีวิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณี
แยกสหกรณเปนไปในแนวเดียวกัน อาศัยอํานาจตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีของ
สหกรณ พ.ศ. 2542 ขอ 5 กรมตรวจบัญชีสหกรณจึงใหคําแนะนําวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแยก
สหกรณ โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ
1. สวนที่เกี่ยวกับสหกรณเดิมกอนการแยกสหกรณ
2. สวนที่เกี่ยวกับสหกรณที่ไดรับการแยกสหกรณออกจากกันแลว
สวนที่เกี่ยวกับสหกรณเดิมกอนการแยกสหกรณ
1. ใหสหกรณปดบัญชีและจัดทํางบการเงินสําหรับระยะเวลาตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปทางบัญชีใน
งบการเงินกอนปที่แยกสหกรณ ซึ่งผูสอบบัญชีแสดงความเห็นครั้งหลังสุด ถึงวันกอนวันที่นายทะเบียน
สหกรณรับจดทะเบียนสหกรณใหมที่เกิดจากการแยกสหกรณ เพื่อใหผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็น
ตัวอยาง สหกรณ ก. มีปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป ณ วันที่ 1
กันยายน 2544 นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณ ข. แยกออกจากสหกรณ ก. (งบการเงินของ
สหกรณ ก. ที่ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นครั้งหลังสุด คือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543)
วิธีปฏิบัติทางบัญชี
สหกรณ ก. ตองปดบัญชีและจัดทํางบการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2544 ระยะเวลาตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 สิงหาคม 2544 รวม 8 เดือน
2. ใหสหกรณนํางบการเงินที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลวตาม 1 เสนอตอ
ที่ประชุมใหญ และใหใชงบดุลเปนฐานในการแบงแยกทรัพยสิน ทุน ทุนสํารอง หนี้สิน สิทธิและความ
รับผิดชอบของสหกรณตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ ดังนี้

• ทรัพยสิน หนี้สิน และทุนเรือนหุน ที่เปนสิทธิและความรับผิดชอบเฉพาะตัวของสมาชิก
ไดแก จํานวนเงินที่เปนหนี้สนิ ของสมาชิกตอสหกรณ รวมถึงดอกเบีย้ คางชําระ คาปรับคางชําระในหนีท้ ุก
ประเภท จํานวนเงินรับฝากคงเหลือของสมาชิกตอสหกรณ รวมถึงดอกเบี้ยคางจายในเงินฝากทุกประเภท
จํานวนเงินคาหุนที่ชําระแลวของสมาชิกตอสหกรณ รวมถึงเงินปนผลตามหุน คางจาย ตลอดทัง้ ทรัพยสิน
หนี้สนิ อื่นใดอันเกี่ยวของโดยตรงกับตัวสมาชิก ใหจัดสรรไปตามตัวของสมาชิกที่ขอแยกไปแตละสหกรณ
• ทรัพยสิน หนี้สิน และทุนซึ่งเปนของสหกรณโดยรวม ใหแบงใหทุกสหกรณที่แยกตาม
สัดสวนของจํานวนหุนที่แยกไปแตละสหกรณ
• ทรัพยสิน หนี้สิน และทุนบางรายการอาจพิจารณายกใหสหกรณใดสหกรณหนึ่งไดเพื่อ
ใหการแบงทรัพยสิน หนี้สินและทุนซึ่งเปนของสหกรณโดยรวม สามารถดําเนินการไดและมีขอยุติ
• สหกรณใดไดรับทรัพยสิน หนี้สิน และทุนรายการใดไป และรายการนั้นมีภาระติดพัน
ทั้งในสิทธิ และความรับผิดชอบใด ใหสหกรณนั้นรับภาระติดพันนัน้ ไปดวย
• เมื่อแบงแยกทรัพยสิน หนี้สินและทุน ตามขอกําหนดดังกลาวขางตนแลว ใหตั้งเปน
งบดุลของแตละสหกรณ ซึ่งจะตองเกิดกรณีงบดุลไมสมดุล ยอดที่ตางกันจะปรับปรุงไดโดยการตั้ง
อีกสหกรณหนึ่งเปนลูกหนี้ หรือเจาหนี้แลวแตกรณี
อนึ่ง หากสหกรณมีกําไรสุทธิหรือกําไรสุทธิรอการจัดสรรแสดงอยูในงบดุล ณ วันกอนวันที่
นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณใหมที่เกิดจากการแยกสหกรณ ใหที่ประชุมใหญพิจารณาจัดสรร
กําไรสุทธิดังกลาว เพื่อจะไดนําไปรวมกับหนี้สนิ และทุนในการพิจารณาแบงทรัพยสิน ทุน ทุนสํารอง หนี้สนิ
สิทธิและความรับผิดในการประชุมใหญครั้งนี้ดวย
สวนที่เกี่ยวกับสหกรณทไี่ ดรับการแยกสหกรณออกจากกันแลว
1. กรณีสหกรณเดิม
1.1 วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนทรัพยสิน หนี้สินและทุนของสหกรณเดิมที่แบงแยก
เกิดขึ้นได 2 กรณี คือ
1.1.1 กรณีสหกรณเดิมแบงทรัพยสินใหสหกรณใหมทจี่ ดทะเบียนแบงแยกมีจาํ นวนเงิน
มากกวาหนี้สนิ และทุน จะเกิดผลตางอยูท างดานเดบิต ใหต้งั สหกรณใหมเปนลูกหนี้สหกรณเดิม โดยบันทึก
ไวในบัญชี “ลูกหนี้สหกรณ (ระบุชื่อสหกรณใหมที่จดทะเบียนแบงแยก)” ซึ่งแสดงรายการบันทึกบัญชีการ
โอนทรัพยสนิ หนี้สนิ และทุน ไดดังนี้
เดบิต บัญชี ทุนเรือนหุน
xxx
บัญชี ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ (ระบุประเภท) xxx
บัญชี เจาหนี้เงินรับฝาก…(ระบุประเภท)
xxx

บัญชี
บัญชี
บัญชี
บัญชี

ทุนสํารอง
หนี้สนิ อื่น (ระบุชื่อบัญชี)
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ระบุประเภท ลูกหนี)้
คาเสื่อมราคาสะสม (ระบุชื่อทรัพยสิน)
- กรณีบันทึกคาเสื่อมราคาสะสม
บัญชี ลูกหนีส้ หกรณ (ระบุชื่อสหกรณใหมที่จดทะเบียนแบงแยก)

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

เครดิต บัญชี เงินสด
xxx
บัญชี ลูกหนี้เงินใหก…
ู …(ระบุประเภท)
xxx
บัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ระบุชื่อบัญชี)
xxx
บัญชี สินทรัพยอื่น (ระบุประเภท)
xxx
ทั้งนี้ สําหรับบัญชีอาคารและอุปกรณ จํานวนเงินที่ใชในการบันทึกบัญชีขางตน จะมี 2 กรณี คือ
กรณีที่สหกรณคิดคาเสื่อมราคาทรัพยสิน โดยบันทึกบัญชีหักจากบัญชีทรัพยสินโดยตรงจํานวนเงินที่ใช
บันทึกบัญชีจะเปนราคาตามบัญชี แตถาเปนกรณีที่สหกรณคิดคาเสื่อมราคาทรัพยสินแลวบันทึกบัญชีไวใน
บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม จํานวนเงินที่บันทึกบัญชีจะเปนราคาทุนของทรัพยสินนั้น ๆ
1.1.2 กรณีสหกรณเดิมแบงทรัพยสินใหสหกรณใหมที่จดทะเบียนแบงแยกมีจํานวนเงิน
นอยกวาหนี้สินและทุน จะเกิดผลตางทางดานเครดิต ใหตั้งสหกรณใหมเปนเจาหนี้สหกรณเดิม โดยบันทึก
ไวในบัญชี “เจาหนี้สหกรณ (ระบุชื่อสหกรณใหมที่จดทะเบียนแบงแยก)” ซึ่งแสดงรายการบันทึกบัญชีการ
โอนทรัพยสิน หนี้สินและทุน ไดดังนี้
เดบิต บัญชี ทุนเรือนหุน
xxx
บัญชี ทุนสะสมตามขอบังคับระเบียบและอื่น ๆ
xxx
บัญชี เจาหนี้เงินรับฝาก…(ระบุประเภท)
xxx
บัญชี ทุนสํารอง
xxx
บัญชี หนี้สนิ อื่น (ระบุชื่อบัญชี)
xxx
บัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ระบุประเภทลูกหนี)้
xxx
บัญชี คาเสื่อมราคาสะสม (ระบุชื่อทรัพยสิน)
- กรณีบันทึกคาเสื่อมราคาสะสม
xxx
เครดิต บัญชี เงินสด
บัญชี ลูกหนีเ้ งินใหก…
ู .(ระบุประเภท)
บัญชี ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ (ระบุชื่อบัญชี)

xxx
xxx
xxx

บัญชี สินทรัพยอื่น (ระบุประเภท)
xxx
บัญชี เจาหนีส้ หกรณ (ระบุชื่อสหกรณใหมที่จดทะเบียนแบงแยก) xxx
สําหรับบัญชีอาคารและอุปกรณ จํานวนเงินที่ใชในการบันทึกบัญชีปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 1.1.1
1.2 การจัดการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานและรายละเอียดประกอบรายการทรัพยสิน หนี้สิน และ
ทุน สหกรณเดิมจะตองจัดเตรียมเพื่อสงมอบใหแกสหกรณใหมนําไปบันทึกรายการตอ ดังนี้
1.2.1 บัญชียอยและทะเบียนตาง ๆ จนถึง ณ วันที่สหกรณเดิมโอนทรัพยสิน หนี้สินและทุนให
สหกรณใหม เฉพาะของสมาชิกและทรัพยสินที่โอนไปอยูสหกรณใหม ซึ่งไดแก
• บัญชียอยลูกหนี้เงินใหสมาชิกกู
• บัญชียอยเจาหนี้เงินรับฝาก
• ทะเบียนสมาชิกและการถือหุน
• ทะเบียนที่ดิน อาคาร อุปกรณและคาเสื่อมราคา
• รายละเอียดเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนคางจาย
ฯลฯ
1.2.2 เอกสารหนังสือสัญญาเงินกู สัญญาค้ําประกัน รวมทัง้ หลักทรัพยที่สมาชิกนํามา
จํานองไวกับสหกรณเดิมเพือ่ เปนหลักประกันเงินกู สหกรณเดิมและสหกรณใหมจะตองพิจารณาวาจะใหถือใช
หนังสือสัญญาฉบับเดิมโดยจัดทําบันทึกตอทายหนังสือสัญญา หรือจะใหสหกรณใหมจัดทําหนังสือสัญญา
เงินกู สัญญาค้ําประกันขึน้ ใหม โดยมีจาํ นวนเงินใหกูในสัญญาเทากับจํานวนเงินกูคงเหลือของสมาชิกแตละ
รายที่สหกรณใหมรับโอนหนีส้ ินรวมทั้งหลักทรัพยจํานองจะตองดําเนินการทางนิตกิ รรมใหเรียบรอยดวย
1.3 การปดบัญชี ณ วันสิน้ ปทางบัญชีของสหกรณเดิมกรณีมีการแบงแยกสหกรณออกไป
ระหวางป เมื่อถึงวันสิน้ ปทางบัญชีใหสหกรณปดบัญชีประจําปตามปกติ โดยนับชวงระยะเวลาตัง้ แตวันที่
นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณใหมที่เกิดจากการแยกสหกรณจนถึงวันสิ้นปทางบัญชี ทั้งนี้
สําหรับการคํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสนิ เพื่อจัดทํารายการปรับปรุงบัญชี ใหคํานวณตอเนื่องจากที่ปฏิบัติ
ไวเดิมสําหรับทรัพยสนิ ประเภทนั้น ๆ
ตัวอยาง สหกรณ ก. มีปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป ณ วันที่ 1
กันยายน 2544 นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณ ข. แยกออกจากสหกรณ ก. (งบการเงินของ
สหกรณ ก. ที่ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นครั้งหลังสุด คือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543)

วิธีปฏิบัติทางบัญชี ณ วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ ก.
สหกรณ ก. ตองปดบัญชีและจัดทํางบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 โดยมีชวง
ระยะเวลานับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2544 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2544 รวม 4 เดือน
2. กรณีสหกรณใหม
2.1 วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนทรัพยสินหนี้สินและทุนจากสหกรณเดิมใหบันทึกบัญชี
แบงออกเปน 2 กรณี เชนเดียวกันกับสหกรณเดิม ดังนี้
2.1.1 กรณีทรัพยสินที่ไดรับจาการแบงแยกมีจํานวนเงินมากกวาหนี้สนิ และทุน ผลตางจะ
อยูทางดานเครดิต ใหตั้งสหกรณเดิมเปนเจาหนี้สหกรณใหม โดยบันทึกไวในบัญชี “เจาหนี้สหกรณ (ระบุชื่อ
สหกรณเดิม)” ซึ่งแสดงรายการบันทึกบัญชีรับโอนทรัพยสิน หนี้สนิ และทุน ไดดังนี้
เดบิต บัญชี เงินสด
xxx
บัญชี ลูกหนี้เงินใหก…
ู .(ระบุประเภท)
xxx
บัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ระบุชื่อบัญชี)
xxx
บัญชี สินทรัพยอื่น (ระบุประเภท)
xxx
เครดิต บัญชี ทุนเรือนหุน
xxx
บัญชี ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ (ระบุประเภท) xxx
บัญชี เจาหนี้เงินรับฝาก…(ระบุประเภท)
xxx
บัญชี ทุนสํารอง
xxx
บัญชี หนี้สนิ อื่น (ระบุชื่อบัญชี)
xxx
บัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ระบุประเภทลูกหนี)้
xxx
บัญชี คาเสื่อมราคาสะสม (ระบุประเภททรัพยสนิ )
- กรณีบันทึกคาเสื่อมราคาสะสม
xxx
บัญชี เจาหนีส้ หกรณ (ระบุชื่อสหกรณเดิม)
xxx
ทั้ง นี้ สํ า หรั บบั ญชี อาคารและอุปกรณ จํ า นวนเงิ น ที่ ใช ใ นการบั น ทึ ก บัญชีปฏิบัติเ ช น เดี ย วกับ
ขอ 1.1.1
2.1.2 กรณีทรัพยสินที่ไดรับจากการแบงแยกมีจํานวนเงินนอยกวาหนี้สินและทุน ผลตาง
จะอยูทางดานเดบิตใหตั้งสหกรณเดิมเปนลูกหนี้สหกรณใหม โดยบันทึกไวในบัญชี “ลูกหนี้สหกรณ (ระบุชื่อ
สหกรณเดิม)” ซึ่งแสดงรายการบันทึกบัญชีรับโอนทรัพยสิน หนี้สินและทุน ไดดังนี้
เดบิต บัญชี เงินสด
xxx
บัญชี ลูกหนี้เงินใหก…
ู .(ระบุประเภท)
xxx

บัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ระบุชื่อบัญชี)
บัญชี สินทรัพยอื่น (ระบุประเภท)
บัญชี ลูกหนีส้ หกรณ (ระบุชื่อสหกรณเดิม)

xxx
xxx
xxx

เครดิต บัญชี ทุนเรือนหุน
xxx
บัญชี ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ
xxx
บัญชี เจาหนี้เงินรับฝาก…(ระบุประเภท)
xxx
บัญชี ทุนสํารอง
xxx
บัญชี หนี้สนิ อื่น (ระบุชื่อบัญชี)
xxx
บัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ระบุประเภทลูกหนี)้
xxx
บัญชี คาเสื่อมราคาสะสม (ระบุประเภททรัพยสนิ )
- กรณีบันทึกคาเสื่อมราคาสะสม
xxx
สําหรับบัญชีอาคารและอุปกรณ จํานวนเงินที่ใชในการบันทึกบัญชีปฏิบัติเชนเดียวกับ
ขอ 1.1.1
2.2 สหกรณใหมที่เกิดจากการจดทะเบียนแบงแยกจะตองจัดทําประวัติสมาชิกที่รับโอนมาจาก
สหกรณเดิม และตรวจสอบบัญชียอยลูกหนี้ บัญชียอยเจาหนี้ ทะเบียนสมาชิกและการถือหุน ทะเบียนที่ดิน
อาคาร อุปกรณและคาเสื่อมราคา ใหมียอดถูกตองตรงตามบัญชีคุมยอดที่ไดบันทึกบัญชีขางตนเพื่อเปนการ
ตั้งตนรายการบัญชี รวมทั้งควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานและหลักทรัพยตาง ๆ ใหถกู ตองครบถวนดวย
2.3 การปดบัญชี ณ วันสิน้ ปทางบัญชีของสหกรณใหม เมือ่ ถึงวันสิน้ ปทางบัญชีใหสหกรณปด
บัญชีโดยนับชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณจนถึงวันสิน้ ปทางบัญชี
ทั้งนี้ การคํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินใหคํานวณตอเนื่องจากที่สหกรณเดิมไดปฏิบัติสําหรับทรัพยสิน
ประเภทนั้น ๆ
การแสดงรายการในงบการเงิน
บัญชีลูกหนี้สหกรณ แสดงรายการในงบดุลโดยแสดงรวมไวในรายการลูกหนี-้ สุทธิ
และแสดงรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินเปนลูกหนี้อนื่
บัญชีเจาหนีส้ หกรณ แสดงรายการในงบดุลเปนรายการที่เรียงลําดับตอจากเจาหนี้
การคา และตั๋วเงินจาย

การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ใหสหกรณเดิมที่แบงแยกและสหกรณใหมที่จดทะเบียนแบงแยก เปดเผยขอมูล ณ วันสิ้นป
ทางบั ญ ชี ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น เกี่ ย วกั บ การแบ ง แยกสหกรณ และการแบ ง ทรั พ ย สิ น ทุ น
ทุนสํารอง หนี้สิน สิทธิและความรับผิดชอบของสหกรณ เปนไปตามวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
หรือไม พรอมทั้งเปดเผยถึงชวงระยะเวลาดําเนินงานนับจากวันที่ นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบีย น
สหกรณจากการแยกสหกรณถึงวันสิ้นปทางบัญชีของแตละสหกรณดวย
ทั้งนี้ใหถือปฏิบัติตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ใหไว ณ วันที่ 24 กันยายน 2544
(ลงชื่อ) สุพัตรา ธนเสนีวัฒน
(นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

