
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 13 
พิจารณาตดัหน้ีสูญ 

 



พิจารณาการตัดจําหนายหน้ีสูญ 
สหกรณออมทรัพยบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 

ประจําป 2562 
 

  ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การตัดจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณและ
กลุมเกษตรกร พ.ศ. 2546 กําหนดไวดังนี้............ 
  ขอ 5. ตามระเบียบนี้ 
  “หนี้สูญ” หมายความวา ลูกหนี้ท่ีไดตดิตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแลวแตไมไดรับชําระหนี้และไดตดั
จําหนายออกจากบัญชี 
  “หนี้สงสัยจะสญู” หมายความวา ลูกหนีท่ี้คาดวาจะเรยีกเก็บไมได และถือเปนคาใชจายของรอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น แตยังไมไดตัดจําหนายออกจากระบบบัญชี 
  “คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ” หมายความวา จํานวนท่ีกันไวสําหรับลูกหนีท่ี้คาดวาจะเรยีกเก็บไมไดและ
ถือเปนบัญชีปรับมูลคาท่ีตั้งไว เพ่ือแสดงเปนรายการหักจากบัญชีลูกหนี้ในงบการเงินเพ่ือใหคงเหลือเปนมูลคาสุทธิ
ของลูกหนี้ท่ีคาดวาจะเรียกเก็บได 
  “การตัดจําหนายหนี้สูญ” หมายความวา การโอนปรับปรุงทางบัญชีลูกหนี้ ในกรณีท่ีสหกรณหรือ
กลุมเกษตรกรไมสามารถเรียกเก็บหนี้รายดังกลาวไดเปนท่ีแนนอนแลว ท้ังนี้ ตอเม่ือไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการใน ขอ 7 เรื่องการตัดจําหนายหนี้สูญ 
  ขอ 6. หนี้สูญท่ีจะตัดจําหนายออกจากบัญชีลูกหนี้ได ตองเปนหน้ีท่ีมีลักษณะ ดังนี้ 
  (1) ตองเปนหนี้ท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ หรือเนื่องจากการประกอบกิจการของสหกรณหรือ
กลุมเกษตรกร 
  (2) ตองเปนหน้ีท่ีมีหลักฐานโดยชัดแจงท่ีสามารถฟองลูกหนี้ได 
  (3) ตองมีหลักฐานการติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณี หรือมีการฟองคดีแลว             
แตไมไดรับการชําระหนี้โดยปรากฏวา 
   (ก) ลูกหนี้ถึงแกความตายหรือเปนคนสาบสูญหรือมีหลักฐานวาหายสาบสูญไปและไมมี
ทรัพยสินหรือสิทธิใดๆ จะเรียกรองใหชําระหนี้ได หากฟองคดีไปทําใหเสียคาใชจายมากย่ิงขึ้นไมคุมกับหนี้ท่ีจะไดรับ
ชําระ หรือ 
   (ข) ลูกหนี้เลิกกิจการ และมีหนี้ของเจาหนี้รายอื่นมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินท้ังหมดของ
ลูกหนี้และอยูในลําดับท่ีจะไดรับชําระหนี้กอนเปนจํานวนมากกวาทรัพยสินของลูกหนี้ หรือ 
   (ค) ไดดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีแพงหรือไดย่ืนคําขอเฉลี่ยหนี้ในคดีท่ีลูกหนี้ถูกเจาหนี้
รายอื่นฟองในคดีแพง และในกรณีนั้นๆ ไดมีคําบังคับหรือคําสั่งของศาลแลว แตลูกหนี้ไมมีทรัพยสินใดๆ จะชําระ
หนี้ได หรือ 



   (ง) ไดดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีลมละลายหรือไดย่ืนคําขอรับชําระหนี้ในคดีท่ีลูกหนี้             
ถูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดีลมละลาย และในกรณีนั้นๆ ไดมีการประนอมกับลูกหนี้ โดยศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยกับ
การประนอมหนี้นั้น หรือ 
   (จ) ลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย และไดมีการแบงทรัพยสินของลูกหนี้
ครั้งแรกแลว 
  (4) หากเปนหน้ีท่ีเกิดจากการทุจริตหรือความบกพรองในการดําเนินการของกรรมการดําเนินการ 
หรืออดีตกรรมการดําเนินการ หรือเจาหนาท่ีของสหกรณหรือกลุมเกษตรกร หรือบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของในสหกรณ
หรือกลุมเกษตรกร หนี้ดังกลาวตองมีการติดตามทวงถามตามสมควรแกกรณีจนถึงท่ีสุดแลว หากจะฟองลูกหนี้
จะตองเสียคาใชจายไมคุมกับหน้ีท่ีจะไดรับชําระหนี้ หรือมีการฟองคดีแลวแตไมไดรับชําระหนี้อันเนื่องมาจากกรณี
เชนเดียวกับ ขอ 6 (3) 
  ขอ 7. การตัดจําหนายหนี้สูญใหกระทําไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
  (1) ตองเปนหนี้ท่ีมีลักษณะตามขอ 6 แตในกรณีท่ีลูกหนี้แตละรายมีจํานวนหนี้รวมกันไมเกินสาม
หม่ืนบาท การตัดจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้แตละรายดังกลาวใหกระทําไดโดยไมตองปฏิบัติตาม ขอ 6 (3)             
ก็ได ถาปรากฏวาไดมีหลักฐานการติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณีแลวแตไมไดรับชําระหนี้ และหาก
ฟองลูกหนี้ก็จะตองเสียคาใชจายไมคุมกับหน้ีท่ีจะไดรับชําระ 
  (2) ตองเปนหนี้ท่ีมีการตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนหนี้ท่ีจะขอตัดจําหนายแลวในคราว
ปดบัญชีประจําป กอนการขออนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญ 
  (3) ในการเตรียมเสนอท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญใหสหกรณหรือกลุม
เกษตรกรจัดใหมีขอมูล ดังนี้ 
   (3.1) จํานวนหนี้ท่ีขออนุมัติตัดจําหนายจากบัญชี 
   (3.2) คําชี้แจงสภาพหลักฐานและการดําเนินการติดตามทวงถามหนี้ 
   (3.3) เหตุผลในการขอตัดจําหนายหนี้สูญ 
   (3.4) ความเห็นคณะกรรมการดําเนินการ 
  (4) คณะกรรมการดําเนินการตองกําหนดวาระการประชุมใหญเรื่องการตัดจําหนายหนี้สูญพรอมท้ัง
สรุปเรื่องโดยยอ แจงเปนหนังสือใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบกอนการประชุมใหญไมนอยกวา 7 วัน ซึ่งใน
หนังสือแจงสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกนั้นตองมีรายละเอียดตาม (3) แนบทายดวย 
  (5) ถาท่ีประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นควรใหมีการตัดจําหนายหนี้สูญได จะตองมีมติอนุมัติโดยมี
คะแนนเสียงเกินกวาก่ึงหนึ่งของสมาชิกท่ีมาประชุม 
  (6) เม่ือท่ีประชุมใหญมีมติอนุมัติใหตัดจําหนายหนี้สูญได ใหบันทึกไวในรายงานการประชุมดวยวา 
การอนุมัตติัดจําหนายหนี้สญูเปนเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเทานัน้ มิไดเปนการระงบัซ่ึงสิทธเิรียกรองจากผูตอง
รับผิดชอบตอสหกรณหรือกลุมเกษตรกรแตอยางใด  รายละเอียดปรากฏตามสําเนาระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วา
ดวย การตัดจําหนายหนีสู้ญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2546  



  สหกรณฯ ไดปฏิบัติตามระเบียบขางตนแลว จึงขอเสนออนุมัติตัดหนี้สญูในป 2562 จํานวน 2 ราย 
  ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชดุท่ี 44 ครัง้ท่ี 20 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 วาระท่ี 5.7       
มีมติใหตัดหนีสู้ญและนาํเสนอท่ีประชุมใหญสามัญ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. นางกัญญาณัฐ ธนาเขมทัศน  
- ย่ืนฟอง 23 พฤศจิกายน 2549 จํานวนทุนทรัพย 2,658,688.00 บาท 
- ศาลมีคําพิพากษา เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2550 (ทําสัญญาประนีประนอมยอมความ) สรุปคํา

พิพากษายอ ดังนี้  
ขอ 1. โจทกและจําเลยตกลงกันโดยโจทกยินยอมไดรับชดใชหนี้จํานวน 2,658,688.00 บาท พรอม

ดอกเบ้ียตามระเบียบของสหกรณจากจําเลย โดยใหจําเลยผอนชําระเปนงวดๆ ละไมนอยกวา 20,000.00 บาท             
เริ่มผอนชําระงวดแรกภายในวันท่ี 5 มีนาคม 2550 งวดตอไปชําระภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือนจนกวาจะครบ ท้ังนี้
ใหจําเลยชําระใหเสร็จสิ้นภายใน 180 เดือนนับแตเดือนท่ีชําระงวดแรก 
  ขอ 2. หากจําเลยผิดนัดชําระหนี้งวดหนึ่งงวดใด ใหถือวาผิดนัดท้ังหมด และยินยอมใหโจทกบังคับ
คดีไดทันที โดยใหโจทกยึดทรัพยจํานองออกขายทอดตลาดเอาเงินชําระหนี้แกโจทก หากไดเงินไมพอชําระหนี้โจทก 
จําเลยยินยอมใหยึดทรัพยสินอ่ืนๆ ของจําเลยขายทอดตลาดเอาเงินชําระหนี้โจทกจนครบถวน 
  ขอ 3. จําเลยยินยอมชดใชคาฤชาธรรมเนียมและคาทนายความจํานวน 50,000.00 บาทแทนโจทก
ดวย 

- มีหลักทรัพยจํานองท่ีนําออกขายทอดตลาด 2 รายการ ไดแก ท่ีดินโฉนดเลขท่ี  
เลขท่ี 1338 , 9536 เลขท่ีดิน 121 , 189 ตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

- ขายทอดตลาดไดในราคา 770,797.00 บาท 
- ชําระหนี้ภายนอกและนําทุนเรือนหุนมาชําระหนี้ จํานวน 123,873.00 บาท  

  *** ปจจุบันมีหนี้คงเหลือ 1,954,370.00 บาท (ไมรวมดอกเบ้ีย ท้ังนี้ นําทุนเรือนหุนมาหักชําระคา
เบ้ียประกันชีวิตคางจายและชําระดอกเบ้ียคางบางสวน) 
 
  2. นางภัทรมัย เสนียวงศ ณ อยุธยา ท่ี 1 กับพวกรวม 3 คน  

- ย่ืนฟอง 17 กันยายน 2547 จํานวนทุนทรัพย 3,203,950.21 บาท 
- ศาลมีคําพิพากษา เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2548  
สรุปคําพิพากษายอ ดังนี้ พิพากษาใหจําเลยท่ี 1 ชําระเงิน 2,156,886.79 บาท แกโจทกพรอม

ดอกเบ้ียอัตรารอยละ 5 ตอป ของเงินตน 1,973,524.00 บาท นับถัดจากวันฟอง (ฟองวันท่ี 17 กันยายน 2547) 
จนกวาชําระเสร็จ ใหจําเลยท่ี 2 ชําระเงิน 1,047,063.42 บาท แกโจทก พรอมดอกเบ้ียอัตรารอยละ 5 ตอป ของตน
เงิน 1,030,620.00 บาท นับถัดวันฟองจนกวาชําระเสร็จ ถาจําเลยท่ี 1 ท่ี 2 ไมชําระใหยึดท่ีดินโฉนดเลขท่ี 16675 
เลขท่ีดิน 882 ตําบลหนองตะพาน อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง พรอมสิ่งปลูกสรางของจําเลยท่ี 2 และยึดท่ีดิน
โฉนดเลขท่ี 49425 เลขท่ีดิน 15 ตําบลไรหลักทอง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พรอมสิ่งปลูกสรางของจําเลยท่ี 3 



ออกขายทอดตลาดนําเงินมาชําระหนี้แกโจทกในวงเงิน 2,000,000.00 บาท และ 1,032,000.00 บาท พรอมดอกเบ้ีย
ในอัตราท่ีจําเลยท่ี 1 ท่ี 2 ตองรับผิดตามท่ีจําเลยท่ี 2 ท่ี 3 มาชําระหนี้จนครบถวน ใหจําเลยท้ังสามรวมกันใชคาฤชา
ธรรมเนียมแทนโจทก โดยกําหนดคาทนายความ 3,000.00 บาท  

ขอ 1. จําเลยรับวาเปนหน้ีตามฟองโจทกจริง คํานวณถึงวันท่ี 14 มีนาคม 2548 จําเลยเปนหนี้โจทก 
ดังนี้ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 16675 เลขท่ีดิน 882 ตําบลหนองตะพาน อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง พรอมสิ่งปลูกสราง 
และท่ีดินโฉนดเลขท่ี 49425 เลขท่ีดิน 15 ตําบลไรหลักทอง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พรอมสิ่งปลูกสราง 
  - ขายทอดตลาดไดในราคา 587,955.00 บาท (197,835.00+390,120.00) 
  - อายัดเงินไดรายเดือนของ จําเลยท่ี 2 ได  1,261,375.76 บาท 

*** ปจจุบันมีหนี้คงเหลือ 1,552,527.26 บาท (ไมรวมดอกเบ้ีย)  
  ซึ่งหลังจากขายทอดตลาดทรัพยสินของจําเลย (สมาชิกท้ัง 2 รายดังกลาวขางตน) สืบไมพบ
ทรัพยสินอ่ืนใดท่ีจะบังคับคดีไดอีก 
 
มติท่ีประชุม 
   

 
 
  
 
 
 
 

 


