ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวย การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
พ.ศ. 2544
------------------------เพื่อใหการบริหารลูกหนี้เงินกูของสหกรณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอันเปนการเสริมสราง
ความมั่นคงแกสหกรณและใหสหกรณมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรูรายได การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
และการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูเปนแนวเดียวกัน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(8) แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ประกอบกับคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่ 688/2543 ลงวันที่ 26
กรกฎาคม 2543 เรื่องมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนสหกรณ นายทะเบียนสหกรณจึง
กําหนดระเบียบ วาดวย การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อใหสหกรณถือปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดชั้นคุณภาพ
ลูกหนีเ้ งินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหถือใชสาํ หรับ สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่เรียก
เก็บเงินงวดชําระหนี้จากสมาชิกโดยการหักจากเงินได ณ ทีจ่ าย
ขอ 3. ใหใชระเบียบนี้นับตัง้ แตปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 เปนตนไป
ขอ 4. ใหอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณรักษาการตาม
ระเบียบนี้และใหมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้ รวมทัง้ ใหคําแนะนํา
หรือกําหนดวิธีปฏิบัติไดตามความจําเปน
ขอ 5. ในระเบียบนี้
ลูกหนีเ้ งินกู หมายถึง สมาชิกหรือสหกรณอื่นที่กยู ืมเงินจากสหกรณโดยมี
หนังสือสัญญากูยมื เงินเปนหลักฐาน รวมถึงลูกหนี้อนื่ อันมีมูลหนีท้ ี่เกิดจากการใหเงินกู
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ หมายถึง ดอกเบี้ยพึงไดรับจากเงินใหกู สวนที่ไดรับรูเปน
รายไดแลวแตยังไมไดรับชําระ
/คาเผื่อหนี…
้

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง สวนที่กันไวสําหรับลูกหนี้เงินกูและดอกเบี้ยเงินใหกู
คางรับที่คาดวาจะเรียกเก็บไมได ซึ่งถือเปนบัญชีปรับมูลคาที่ตั้งขึ้นเปนรายการหักจากบัญชีลูกหนี้เงินกูและ
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับในงบการเงิน เพื่อใหแสดงยอดคงเหลือเปนมูลคาสุทธิของลูกหนี้เงินกูและดอกเบี้ย
เงินใหกูคางรับที่คาดวาจะเรียกเก็บได
เกณฑคงคาง หมายถึง วิธีการบัญชีที่บันทึกรายไดและคาใชจายใหอยูในงวด
เวลาตาง ๆ โดยคํานึงถึงรายไดที่พึงรับและคาใชจายที่พึงจาย เพื่อใหแสดงผลการดําเนินงานของแตละงวด
เวลานั้นอยางเหมาะสม ทั้งนี้ โดยไมคํานึงถึงรายรับและรายจายเปนเงินสดวาไดเงินมาแลวหรือจายเงิน
ไปแลวหรือไมตามเกณฑเงินสด
เกณฑเงินสด หมายถึง วิธีการบัญชีที่บันทึกรายไดและคาใชจายตอเมื่อไดรับเงิน
หรือจายเงินไปจริง ทั้งนี้ โดยไมคํานึงถึงงวดเวลาที่เกี่ยวของของเงินที่ไดรับมาหรือจายไปนั้น
ขอ 6. ใหสหกรณจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู ดังนี้
(1) ลูกหนี้ปกติ
(2) ลูกหนี้จัดชั้นต่าํ กวามาตรฐาน
(3) ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย
(4) ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ
(5) ลูกหนี้จัดชั้นสูญ
ทั้งหนี้ ลูกหนีจ้ ัดชั้นคุณภาพตั้งแต (2) ถึง (5) ถือเปนลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
ขอ 7. ลูกหนี้เงินกูตามเกณฑขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ ใหจัดชัน้ คุณภาพเปนลูกหนี้ปกติ
(1) ลูกหนี้ที่ชาํ ระหนี้ไดตามกําหนด
(2) ลูกหนีท้ ี่คา งชําระตนเงินและ / หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกันไมเกิน
3 เดือน นับแตวันที่ครบกําหนดชําระและไมมีพฤติการณท่แี สดงวาจะไมสามารถชําระหนี้ได
(3) ลูกหนีท้ ี่ไดขอผอนเวลาการชําระหนี้และสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลาที่
ขอผอนผัน
(4) ลูกหนีซ้ ึ่งสหกรณไดฟองดําเนินคดีแตมีการชําระหนีไ้ ดตามปกติ
ขอ 8. ลูกหนี้เงินกูตามเกณฑขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ใหจัดชั้นคุณภาพเปนลูกหนี้ชนั้ ต่ํากวา
มาตรฐาน
(1) ลูกหนีท้ ี่คา งชําระตนเงินและ / หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกันเกินกวา
3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ

/(2) ลูกหนี…
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(2) ลูกหนีท้ ี่ไดรับการผอนเวลาการชําระหนี้ไว แตผิดนัดไมชําระหนี้ตามกําหนดเวลา
ที่ตกลงกัน
ขอ 9. ลูกหนี้เงินกูตามเกณฑขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ ใหจัดชั้นคุณภาพเปนลูกหนีจ้ ัดชั้น
สงสัย
(1) ลูกหนีท้ ี่คา งชําระตนเงินและ / หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกันเกินกวา
6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ
(2) ลูกหนี้ซึ่งสหกรณไดฟองดําเนินคดีที่ไมสามารถชําระหนีไ้ ดตามปกติ
ขอ 10. ลูกหนี้เงินกูตามเกณฑขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ ใหจัดชัน้ คุณภาพเปนลูกหนี้จัดชั้น
สงสัยจะสูญ
(1) ลูกหนีท้ ี่คา งชําระตนเงินและ / หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกันเกินกวา
12 เดือน นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ
(2) ลูกหนีซ้ ึ่งตามพฤติการณไมสามารถเรียกใหชําระหนี้ได
(3) ลูกหนีท้ ี่ไดถูกเจาหนี้รายอื่นฟองและสหกรณไดยื่นคําขอเฉลี่ยทรัพย
(4) ลูกหนีท้ ี่สหกรณไดฟองในคดีลมละลาย หรือหนี้ที่สหกรณไดยื่นคําขอรับชําระหนี้
ในคดีที่ลูกหนีถ้ ูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดีลมละลาย
ขอ 11. ลูกหนีเ้ งินกูตามเกณฑขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ ซึง่ ไดปฏิบัติการโดยสมควรเพือ่ ให
ไดรับชําระหนี้ แตไมมีทางทีจ่ ะไดรับชําระหนี้แลว ใหจัดชั้นคุณภาพเปนลูกหนี้จัดชัน้ สูญ
(1) ลูกหนีถ้ ึงแกความตาย เปนคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานวาหายสาบสูญไปและ
ไมมีทรัพยสนิ ใด ๆ จะชําระหนี้ได
(2) ลูกหนีท้ ี่มหี นี้ของเจาหนีร้ ายอื่นที่มีบุรมิ สิทธิ์เหนือทรัพยสินทัง้ หมดของลูกหนี้
อยูในลําดับกอนสหกรณเปนจํานวนมากกวาทรัพยสินของลูกหนี้
(3) ลูกหนีท้ ี่สหกรณไดฟองหรือไดยื่นคําขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถกู เจาหนี้รายอืน่
ฟองลมละลายและในกรณีนั้น ๆ ไดมคี ําบังคับคดีหรือคําสั่งของศาลแลวแตลูกหนี้ไมมที รัพยสินใด ๆ
จะชําระหนี้ได
(4) ลูกหนีท้ ี่สหกรณไดฟองในคดีลมละลาย หรือหนี้ที่สหกรณไดยื่นคําขอรับชําระหนี้
ในคดีที่ลูกหนีถ้ ูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดีลมละลาย และในกรณีนนั้ ๆ ไดมีการประนอมหนี้กับลูกหนี้โดย
ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยกับการประนอมหนีน้ ั้น หรือลูกหนีถ้ ูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายและ
ไดมีการแบงทรัพยสินของลูกหนี้ครั้งแรกแลว
(5) ลูกหนีเ้ งินกูที่ไมสามารถชําระตนเงินและ / หรือดอกเบี้ยไดโดยสิ้นเชิง
/ขอ 12. ในการ…

ขอ 12. ในการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูตามขอ 7 ถึงขอ 11 อาจมีลูกหนี้เงินกูบางราย
ที่สามารถจัดชั้นคุณภาพไดมากกวาหนึ่งชั้นขึ้นไป ใหสหกรณจัดชั้นคุณภาพโดยเรียงจากขอ 11, ขอ 10,
ขอ 9, ขอ 8 และขอ 7 ตามลําดับ
ขอ 13. ใหสหกรณระงับการรับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหกขู องลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตาม
เกณฑคงคาง โดยใหรับรูรายไดตามเกณฑเงินสด
ขอ 14. ใหสหกรณตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากตนเงินคงเหลือ สําหรับลูกหนี้เงินกูชั้น
คุณภาพตาง ๆ ดังนี้
ลูกหนีจ้ ัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
รอยละ 20
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย
รอยละ 50
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญและลูกหนี้จัดชัน้ สูญ
รอยละ 100
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดดังกลาวใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญเต็มจํานวน
ขอ 15. การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามขอ 14 ใหดําเนินการดังนี้
15.1 นําตนเงินและดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับที่ไดรับชําระภายหลังวันสิน้ ปทางบัญชี
แตกอนวันที่ผสู อบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงิน มาหักออกจากจํานวนตนเงินและดอกเบี้ยเงินใหกู
คางรับ
15.2 นํามูลคาหุนและหลักประกันที่ปราศจากภาระผูกพันมาหักออกจากจํานวน
ตนเงินตามบัญชีของลูกหนี้ ดังนี้
(1) มูลคาหุน ซึ่งผูก ูมีอยูในสหกรณ นํามาหักไดรอยละ 100
(2) หลักประกันที่เปนสิทธิในเงินฝากสหกรณ เงินฝากธนาคาร หลักทรัพย
รัฐบาล และหลักทรัพยที่รัฐบาลหรือกระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ย นํามาหักได รอยละ 100
(3) หลักประกันอื่นที่มิใชบุคคลนํามาหักได ไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาที่ไดมี
การจดจํานํา จํานองไวตอสหกรณ
15.3 นําจํานวนเงินที่เหลือภายหลังหักขอ 15.1 และ 15.2 แลว คํานวณคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตามอัตราที่กําหนดไวในขอ 14 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปที่คํานวณได ถามีจํานวน
มากกวายอดคงเหลือในบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ผลตางถือเปนคาใชจายของปนั้น ๆ ในทางตรงกันขาม
หากมีจํานวนนอยกวายอดคงเหลือในบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ผลตางถือเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เกินความตองการ ใหนําไปปรับลดยอดคาใชจายของปนั้น ๆ ในบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ
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ขอ 16. การตัดลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชี ใหปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการตัดหนี้สูญ
ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ทัง้ นี้ การตัดลูกหนีจ้ ัดชั้นสูญแตละราย ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว
เต็มจํานวนแลว
ขอ 17. การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ตามขอ 14 ในระยะแรกที่ถือใชระเบียบนี้
อาจทยอยตั้งในทางบัญชีจากจํานวนที่ตองตั้งคาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ดังนี้
(1) ภายในวันสิ้นปบัญชีปแรกที่ถือใชระเบียบนี้ ใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญในปนนั้
(2) ภายในวันสิ้นปบัญชีที่สองที่ถือใชระเบียบนี้ ใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญในปนน้ั
(3) ภายในวันสิ้นปที่สามที่ถอื ใชระเบียบนี้ ใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เต็มจํานวนที่
ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2544
(ลงชื่อ) วรรณี รัตนวราหะ
(นางวรรณี รัตนวราหะ)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน
นายทะเบียนสหกรณ

คําแนะนํากรมตรวจบัญชีสหกรณ
เรื่อง การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
พ.ศ. 2544
…………………………
ตามที่นายทะเบียนสหกรณไดกําหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย การจัดชั้นคุณภาพ
ลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
โดยใหถือใชตั้งแตปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2544 เปนตนไปนั้น เพื่อใหการถือปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวของสหกรณเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน กรมตรวจบัญชีสหกรณ จึงใหคําแนะนําในการปฏิบัติดังนี้
1. สหกรณที่ตองปฏิบัติตามระเบียบ
ตามขอ 2. ของระเบียบกําหนดใหถือใชกับสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่เรียกเก็บ
เงินงวดชําระหนี้จากสมาชิกโดยการหักจากเงินได ณ ที่จาย ดังนั้น หากสหกรณประเภทดังกลาวไมได
เรียกเก็บเงินงวดชําระหนี้ของสมาชิกโดยหักจากเงินได ณ ที่จายก็ไมอยูในขายที่จะถือใชระเบียบนี้ สวน
สหกรณที่มีการเรียกเก็บเงินงวดชําระหนี้จากสมาชิกโดยหักจากเงินได ณ ที่จายไดบางสวน และบางสวน
ไดรับจากสมาชิกที่นํามาสงชําระใหกับสหกรณดวยตนเองนั้น ถือไดวาอยูในขายที่จะถือใชระเบียบนี้
ตัวอยางที่ 1
(1) สหกรณออมทรัพย ก. จํากัด ตั้งอยูในโรงงานแหงหนึ่ง สมาชิกมีเงินไดรายเดือนแตไมไดใช
วิธีการหักเงิน ณ ที่จาย การรับเงินชําระหนี้และเงินอื่น ๆ ของสหกรณ ไดรับจากสมาชิกที่นํามาสงชําระ
ใหกับสหกรณดวยตนเอง ดังนั้น สหกรณออมทรัพย ก. จํากัด จึงไมอยูในขายการถือใชระเบียบนี้
(2) สหกรณเครดิตยูเนี่ยน ข. จํากัด ตั้งอยูในสถาบันการศึกษาแหงหนึ่ง ไดใชวิธีการหักเงินเดือน
ของสมาชิกแลวนําสงใหกับสหกรณเปนประจําทุกเดือน ดังนั้น สหกรณเครดิตยูเนี่ยน ข. จํากัด จึงอยูในขาย
ถือใชระเบียบนี้
(3) สหกรณเครดิตยูเนี่ยน ค. จํากัด เปนสหกรณที่ตั้งขึ้นโดยสมาชิกสวนหนึ่งมีเงินไดรายเดือนและ
สามารถหักเงิน ณ ที่จายแลวนําสงใหกับสหกรณได และสมาชิกอีกสวนหนึ่งไมมีเงินไดรายเดือนตองนําเงิน
มาสงชําระหนี้ใหกับสหกรณดวยตนเอง ดังนั้น สหกรณเครดิตยูเนี่ยน ค. จํากัด อยูในขายการถือใชระเบียบนี้
2. ความหมายของลูกหนี้เงินกู
ตามขอ 5 ของระเบียบกําหนดวา ลูกหนี้เงินกู หมายถึง สมาชิก หรือสหกรณอื่นที่กูยืมเงินจาก
สหกรณโดยมีหนังสือสัญญากูยืมเงินเปนหลักฐาน รวมถึงลูกหนี้อื่นอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการใหเงินกู นั้น

ลูกหนี้อื่นอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการใหเงินกู ไดแก
(1) ลูกหนี้เงินกูที่ขาดจากสมาชิกภาพแลว แตสหกรณไดผอนผันใหลูกหนี้ชําระหนี้เปนงวด ตามที่
ไดตกลงไว หรืออยูในระหวางการดําเนินคดี หรือขอผอนผันโดยขอใหรอเรียกเก็บจากเงินบําเหน็จ หรือ
เงินอื่นใดเพื่อชําระหนี้
(2) ลูกหนี้ที่สงชําระหนี้เปนงวดตามที่ไดมีขอตกลงประนอมหนี้ไว
(3) ลูกหนี้ที่ไดชําระหนี้แทนสมาชิกผูกูทั้งในฐานะผูค้ําประกันและอื่น ๆ

ฯลฯ
3. การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู
เนื่องจากการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูในระดับตาง ๆ ตามระเบียบนี้ ตั้งแตขอ 7 ถึง ขอ 11 นั้น
จะพิจารณาถึงระยะเวลาที่ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้และองคประกอบอื่น ๆ เชน การขอผอนเวลาชําระหนี้
การขอเปลี่ยนแปลงเงินงวดชําระหนี้ การดําเนินการตามกฎหมาย พฤติการณที่ไมสามารถเรียกใหชําระหนี้
ไดเปนตน ในกรณีตาง ๆ มีสิ่งที่ควรพิจารณาเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนเปนแนวทางเดียวกัน ดังนี้
3.1 การนับเวลาผิดนัดชําระหนี้
ตามปกติเมื่อลูกหนี้ชําระหนี้สหกรณจะตองนําจํานวนเงินที่ไดรับชําระมาหักยอดตาง ๆ
ตามลําดับ คือ ดอกเบี้ยคางชําระ ดอกเบี้ยที่ถึงกําหนดชําระ ตนเงินที่ถึงกําหนดชําระ และตนเงินคงเหลือ
สําหรับการนับเวลาผิดนัดชําระเงินตาง ๆ ดังกลาว หรือที่เรียกวา “ผิดนัดการชําระหนี้” นั้น การนับเวลาผิด
นัดชําระหนี้เพื่อการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูเปนชั้นคุณภาพตาง ๆ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
จะกําหนดเปนระยะเวลา คือ ลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินและ / หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกัน
ไมเกิน……….เดือน หรือเกินกวา……….เดือน แตไมเกิน…….เดือน หรือเกินกวา………..เดือน นับแต
วันที่ครบกําหนดชําระ การนับเวลาผิดนัดชําระหนี้สําหรับลูกหนี้เงินกูทุกชั้นคุณภาพดังที่กลาวขางตนให
หมายถึง ลูกหนี้จะตองไมคางชําระเงินอยางใดอยางหนึ่งตามลําดับติดตอกัน ดังนี้
(1) ดอกเบี้ยคางชําระ
(2) ดอกเบี้ยและตนเงินที่ถึงกําหนดชําระ
(3) ตนเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ทั้งนี้ การนับระยะเวลาใหนับจากวันที่ครบกําหนดชําระเงินอยางใดอยางหนึ่งตามขอ (1)
ถึง (3) ขางตนจนถึงปจจุบัน หรือ ณ วันที่มีการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ เชน

• นาย ก. ตองชําระตนเงินและดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือนในป 2544 นาย ก. คางชําระ
ตนเงินและดอกเบี้ยตั้งแตเดือนสิงหาคมเปนตนไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 จะเห็นวานาย ก. คาง
ชําระตนเงินและดอกเบี้ยประจํางวดเดือนสิงหาคม เปนระยะเวลา 1 เดือน ดังนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
นาย ก. จึงคางชําระตนเงินและดอกเบี้ยประจํางวดเดือนสิงหาคม เปนระยะเวลา 4 เดือน คือ ก.ย., ต.ค.,
พ.ย. และ ธ.ค. ถามีการจัดชัน้ คุณภาพลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 นาย ก. จะอยูในเกณฑลูกหนี้
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน เพราะคางชําระตนเงิน และ/หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกันเกินกวา 3 เดือน
แตไมเกิน 6 เดือน นับแตวนั ที่ครบกําหนดชําระ
• นาย ก. ตองชําระตนเงินและดอกเบี้ยทุกวันที่ 15 และวันสิ้นเดือนของทุกเดือน ในป
2544 นาย ก. คางชําระตนเงินและดอกเบี้ยตั้งแตงวดวันที่ 15 สิงหาคม เปนตนไป ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2544 นาย ก. จึงคางชําระตนเงินและดอกเบี้ยเปนระยะเวลา 4 เดือนครึ่ง และ นาย ก.
จะอยูในเกณฑลูกหนี้จัดชัน้ ต่ํากวามาตรฐาน
ตัวอยางที่ 2
สหกรณอ อมทรั พ ยพ อดี จํ า กั ด ใชวิธีหัก เงิน งวดทุ ก วั น สิ้ น เดือน มีป ท างบั ญชีสิ้ น สุ ดวั น ที่ 31
ธันวาคม ของทุกป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 มีลูกหนี้เงินกูที่ตองจัดชั้นคุณภาพ ดังนี้
• นาย ก. คางชําระดอกเบี้ยและตนเงินที่ถึงกําหนดชําระตั้งแตเดือน ส.ค. ดังนั้น ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 2544 นาย ก. ผิดนัดการชําระหนี้เปนระยะเวลา 4 เดือน จึงจัดอยูในเกณฑลูกหนี้จัดชัน้
ต่ํากวามาตรฐาน
• นาย ข. คางชําระดอกเบี้ยเดือน ธ.ค. และตนเงินที่ถึงกําหนดชําระตั้งแตเดือน ส.ค. ดังนั้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2544 นาย ข. ผิดนัดการชําระตนเงินเปนระยะเวลา 4 เดือน จึงจัดอยูในเกณฑ ลูกหนี้
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
• นาย ค. ไมมีดอกเบี้ยคางชําระ แตไมสามารถชําระตนเงินที่ถึงกําหนดชําระ ตั้งแต
เดือน ก.ค. ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2544 นาย ค. ผิดนัดการชําระตนเงินเปนระยะเวลา 5 เดือน จึงจัด
อยูในเกณฑลกู หนี้จัดชั้นต่าํ กวามาตรฐาน
หรือในกรณีอื่นจากตัวอยางขางตน เชน
• นาย ก. สามารถชําระดอกเบี้ยคางของเดือน ส.ค., ก.ย., ต.ค., พ.ย. และดอกเบี้ยที่ถึงกําหนด
ชําระของเดือน ธ.ค. รวมทั้งตนเงินงวดชําระหนี้เดือน ส.ค. ได ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2544 นาย ก. ไมมี
ดอกเบี้ยคางชําระ แตผิดนัดการชําระหนี้ตน เงินเปนระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเทากับไมเกินกวา 3 เดือน
ดังนัน้ นาย ก. จัดอยูในเกณฑลูกหนี้ปกติ

• นาย ข. สามารถชําระดอกเบี้ยที่ถึงกําหนดของเดือน ธ.ค. ได ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2544
นาย ข. ผิดนัดการชําระตนเงินเปนระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งเทากับเกินกวา 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
นาย ข. จัดอยูในเกณฑลกู หนี้จัดชั้นต่าํ กวามาตรฐาน
• นาย ค. สามารถชําระดอกเบี้ยไดทุกเดือน แตไมสามารถชําระตนเงินที่ถึงกําหนด
ชําระ ตั้งแตเดือน มี.ค. ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2544 นาย ค. ผิดนัดชําระเฉพาะตนเงินเปนระยะเวลา
9 เดือน ซึง่ เกินกวา 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน จัดอยูในเกณฑลกู หนี้จัดชั้นสงสัย
3.2 การผอนเวลาชําระหนี้
ตามที่ระเบียบวาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกของสหกรณกําหนดวา “ในกรณีที่ผูกูมีคําขอเปน
หนังสือ คณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีเหตุอันสมควรผอนผันเปนพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการจะ
ผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูสามัญใหแกผูกูคราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได แตการผอน
เวลานี้รวมทั้งหมดสําหรับเงินกูสามัญรายหนึ่ง ๆ ตองไมเกินหกเดือน” ดังนั้นลูกหนี้ในบางกรณี เชน ลูกหนี้
ที่โอนไปยังหนวยงานอื่น ลูกหนี้ที่รอเรียกเก็บจากเงินบําเหน็จหรือเงินอื่นใดเพื่อชําระหนี้ ลูกหนี้ที่มีปญหา
การชําระหนี้ เปนตน สามารถขอผอนเวลาชําระหนี้ได โดยการขอผอนผันจะตองมีหลักเกณฑ ดังนี้
1. ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ
2. การผอนผันใหทําไดเฉพาะตนเงินงวดที่ถึงกําหนดชําระ โดยอาจจะคราวละ
หนึ่งหรือหลายเดือน ทั้งนี้ รวมแลวสัญญาหนึ่งตองไมเกินหกเดือนนับตั้งแตเดือนที่ไดรับการผอนเวลา
ชําระหนี้
3. การผอนผันจะทําไดเฉพาะเงินกูสามัญเทานั้น
ตัวอยางที่ 3
นาย ง. ไดรับคําสั่งใหยายสถานทีท่ ํางาน เดือน มี.ค. และมีปญหาคาใชจาย นาย ง. เกรงวา
เงินเดือนจะโอนไปหนวยงานใหมไมทนั ซึง่ จะเกิดการผิดนัดชําระหนี้และอาจจะถูกใหออกจากการเปน
สมาชิก จึงทําหนังสือขอผอนผันการชําระหนี้ตอสหกรณโดยของดสงเงินงวดชําระหนีเ้ งินกูสามัญเปน
ระยะเวลาหกเดือนติดตอกัน ในกรณีนนี้ าย ง.จะงดสงไดเฉพาะตนเงินตั้งแตเดือน มี.ค., เม.ย., พ.ค.,มิ.ย.,
ก.ค., ส.ค. ดังนั้น ถาในระหวางชวงระยะเวลาดังกลาว นาย ง. สามารถชําระดอกเบี้ยไดตามปกติ ก็จัดชั้น
นาย ง. เปนลูกหนี้จัดชั้นปกติ

3.3 การเปลี่ยนแปลงเงินงวดชําระหนี้
เพื่ อ เป น การบรรเทาความเดื อ ดร อ นให กั บ สมาชิ ก ที่ มี ภ าระค า ใช จ า ยในการครองชี พ
สหกรณอาจขยายหรื อเพิ่ มจํ านวนงวดชํา ระหนี้ใหกั บสมาชิ กผู เดือดรอนได ซึ่ง การขยายเวลาหรือการ
เปลี่ยนแปลงเงินงวดชําระหนี้จะตองไมขัดกับระเบียบที่สหกรณกําหนด โดยการเปลี่ยนแปลงเงินงวดชําระ
หนี้จะตองมีหลักเกณฑ ดังนี้
1. ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ
2. งวดเวลาที่ขอผอนผันเมื่อรวมกับงวดที่ชําระมาแลว ตองไมเกินกวาที่กําหนด
ในระเบียบ วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกของสหกรณ
3. ตองไดรับความเห็นชอบจากผูค้ําประกันในกรณีที่ค้ําประกันโดยบุคคล หรือผูเปน
เจาของหลักทรัพยในกรณีที่ลูกหนี้ใชหลักทรัพยของผูอื่นมาค้ําประกัน ทั้งนี้ จะตองทําบันทึกตอทายสัญญา
เงินกูและสัญญาค้ําประกัน หรือสัญญาจํานอง จํานํา แลวแตกรณี
สําหรับการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูที่ไดอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงเงินงวดชําระหนี้ ใหปฏิบัติดังนี้
• หากลูกหนี้สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลาที่ตกลงกัน ลูกหนี้เหลานั้นก็ยังจัดเปน
ลูกหนี้จัดชั้นปกติ
• หากลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลาที่ตกลงกัน ใหสหกรณจัดชั้นคุณ
ภาพลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระหนี้ โดยใหนับเวลาผิดนัดชําระหนี้ นับตั้งแตวันที่ที่ไมสามารถชําระหนี้ตามงวดที่ได
ตกลงกัน และพิจารณาจัดเขาชั้นคุณภาพตาง ๆ ตามลําดับ
ตัวอยางที่ 4
นาย จ. เปนลูกหนี้เงินกูสามัญ ทําสัญญาเงินกูมีกําหนดเวลาผอนชําระ 50 งวด (สหกรณกําหนด
ระเบียบ วาดวย การใหเงินกูสามัญในสวนของการชําระหนี้ไววาผูกูตองชําระใหเสร็จสิ้นภายใน 72 งวด)
เมื่อชําระเงินกูได 30 งวด นาย จ. ประสบปญหาเนื่องจากภาระคาใชจายในครอบครัว ไมสามารถชําระหนี้
ไดตามปกติ จึงขอเปลี่ยนแปลงการชําระหนี้ที่เหลือตอสหกรณ โดยขอขยายเวลาชําระหนี้ออกไปอีก 50 งวด
กรณี นี้ สหกรณ ไ ม ส ามารถขยายงวดเวลาชํ า ระหนี้ ใ ห ไ ด เนื่ อ งจากเมื่ อ รวมระยะเวลาที่ ไ ด
ผอนชําระมาแลว 30 งวด กับงวดเวลาที่ขอขยายอีก 50 งวด จํานวนงวดในการชําระหนี้จะเปน 80 งวด ซึ่ง
เกินกวาที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ ดังนั้น จํานวนงวดที่นาย จ. จะขอขยายเวลาการชําระหนี้ไดตอง
ไมเกินกวา 42 งวด

ตัวอยางที่ 5
จากตัวอยางที่ 4 นาย จ. ซึ่งไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงเงินงวดชําระหนี้ โดยขยายเวลาออกไป
อีก 42 งวด นับตั้งแตงวดเดือนมิถนุ ายน 2544 เปนตนไป และ นาย จ. สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลา
ที่ตกลงกันไดทุกงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 นาย จ. จัดอยูในเกณฑลูกหนีป
้ กติ
ตัวอยางที่ 6
จากตัวอยางที่ 4 และ 5 หากนาย จ. สามารถชําระหนี้ตามกําหนดเวลาที่ตกลงกัน ไดเพียงงวด
เดือน มิ.ย., ก.ค. ตอจากนั้นไมสามารถชําระหนี้ได กรณีนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 นาย จ. จะผิดนัด
ชําระดอกเบี้ยและตนเงินเปนระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งเทากับเกินกวา 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน ดังนั้น
นาย ง. จึงจัดอยูในเกณฑลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
3.4 ลูกหนี้ที่ถูกดําเนินการตามกฎหมาย
ในกรณี ที่ ส หกรณ เ ห็ น ว า หากไม ดํ า เนิ น การอย า งหนึ่ ง อย า งใดแล ว จะเกิ ด ผลเสี ย หาย
ตอสหกรณ จึงไดดําเนินการตามกฎหมายโดยสงหนังสือเรียกใหชําระหนี้ หรือดําเนินคดีกับลูกหนี้ในชั้นศาล
หรือลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอื่นดําเนินคดีในชั้นศาล และสหกรณไดยื่นคําขอเฉลี่ยทรัพยดวยนั้น
ผลจากการดําเนินการตามกฎหมาย ใหพิจารณาลูกหนี้ที่สหกรณไดดําเนินการแลว ดังนี้
1. ลูกหนี้มาชําระหนี้ไดตามปกติไมวาจะเกิดจากการหักเงินไดของผูคา้ํ ประกันหรือจาก
ลูกหนี้เองก็ตาม ลูกหนี้รายนัน้ ยังคงจัดเปนลูกหนี้จัดชั้นปกติ
2. ลูกหนี้ซึ่งสหกรณไดฟองดําเนินคดีที่ไมสามารถชําระหนี้ไดตามปกติ ใหจัดชั้นคุณภาพ
ลูกหนี้ใหอยูในเกณฑลูกหนีจ้ ัดชั้นสงสัย
3. ลูกหนี้ซึ่งสหกรณไดฟองดําเนินคดีที่ไมสามารถชําระหนี้ไดและมีการบังคับคดีโดย
อายัดทรัพยหรือยึดทรัพยของลูกหนี้แลว หรือลูกหนี้ไดถูกเจาหนี้รายอื่นฟองและสหกรณไดยื่นคําขอเฉลี่ย
ทรัพย หรือลูกหนีท้ ี่สหกรณไดฟองในคดีลม ละลายและศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยแลว หรือลูกหนี้ทสี่ หกรณได
ยื่นคําขอรับชําระหนี้ ในคดีที่ถูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดีลมละลาย ใหจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ใหอยูในเกณฑ
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ
4. ลูกหนี้ที่ไดถูกดําเนินคดีจนถึงที่สุดไมวา จะโดยสหกรณหรือเจาหนี้รายอื่น และปรากฏ
วาไมมที รัพยสนิ ใด ๆ จะชําระหนี้ได ใหจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ใหอยูในเกณฑลูกหนีจ้ ดั ชั้นสูญ

ตัวอยางที่ 7
นาย ฉ. ไมสามารถชําระตนเงิน และดอกเบี้ยที่ถึงกําหนดชําระติดตอกันเปนเวลา 4 เดือน สหกรณ
จึงฟองดําเนินคดี ตอมาผูค้ําประกันไดทําขอตกลงประนอมหนี้กับสหกรณและสามารถชําระหนี้ไดตามที่
ตกลงกัน ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 นาย ฉ. จัดอยูในเกณฑขอ 7(4) ถือเปนลูกหนี้ปกติ
3.5 ลูกหนี้ซึ่งตามพฤติการณไมสามารถเรียกใหชําระหนี้ได
กรณีลูกหนี้มีพฤติการณที่แสดงวาจะไมสามารถชําระหนี้ได เชน ลูกหนี้ที่ไมสามารถติดตอ
ไดหรือตามตัวไมพบ หรือไมสามารถเรียกเก็บเงินจากผูค้ําประกันได หรือมีเจตนาถายโอนทรัพยสินให
บุคคลอื่น หรือมีหนี้สินลนพนตัว เปนตน หากสหกรณพบวามีความเสี่ยงที่จะไมสามารถเรียกใหลูกหนี้ชําระ
หนี้ได ลูกหนี้รายนั้นจะตองนํามาจัดชั้นคุณภาพอยูในเกณฑสงสัยจะสูญ
ตัวอยางที่ 8
นาย ช. ทํางานที่โรงงานแหงหนึ่งเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว และเปนสมาชิกสหกรณ ไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตามปกติ มีนาย ฌ. เปนผูค้ําประกัน ตอมาโรงงานประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ตองปลดทั้ง
นาย ช. และนาย ฌ. ออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 หากสหกรณพิจารณาวามีความเสี่ยงที่จะ
ไมสามารถหักเงินชําระหนี้เงินกูของนาย ช. ได สหกรณตองจัดใหนาย ช. อยูในเกณฑลูกหนี้จัดชั้นสงสัย
จะสูญ
3.6 ลูกหนี้ที่สามารถจัดชั้นคุณภาพไดมากกวาหนึ่งชั้น
ในการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ตามที่กลาวมาขางตน เมื่อสหกรณปฏิบัติตามระเบียบขอ 12
โดยพิจารณาจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูตามขอ 7 ถึง ขอ 11 แลว อาจมีลูกหนี้เงินกูบางรายทีส่ ามารถจัดชัน้
คุณภาพไดมากกวาหนึ่งชั้นขึ้นไป ใหสหกรณจัดชั้นคุณภาพโดยเรียงจากขอ 11, ขอ 10, ขอ 9, ขอ 8, และ
ขอ 7 ตามลําดับ
ตัวอยางที่ 9
นาย ด. เปนผูมีหนี้สนิ ลนพนตัว ไมสามารถชําระตนเงินและดอกเบี้ยที่ถึงกําหนดชําระติดตอกัน
เกินกวา 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน (จัดอยูในเกณฑขอ 8 (1) เปนลูกหนี้จัดชัน้ ต่าํ กวามาตรฐาน) และถูก
เจาหนี้รายอื่นฟอง สหกรณไดยื่นคําขอเฉลีย่ ทรัพย (จัดอยูในเกณฑ ขอ 10 (3) เปนลูกหนี้จัดชัน้ สงสัยจะสูญ)
ตอมานาย ด. ถึงแกกรรม (จัดอยูในเกณฑ ขอ 11 (1) เปนลูกหนี้จัดชัน้ สูญ) ในกรณีนี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2544 สหกรณจะตองจัดให นาย ด. อยูในเกณฑลูกหนี้จัดชั้นสูญ

4. การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามขอ 15 ของระเบียบ กําหนดเกี่ยวกับการดําเนินการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้
15.1 ใหนําตนเงินและดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับที่ไดรับชําระภายหลังวันสิ้นปทางบัญชี แตกอนวันที่
ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงิน มาหักออกจากจํานวนตนเงินและดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ
15.2 ใหนํามูลคาหุน และหลักประกันที่ปราศจากภาระผูกพันมาหักออกจากจํานวนตนเงินตาม
บัญชีของลูกหนี้ ดังนี้
1. มูลคาหุน ซึ่งผูก ูมีอยูในสหกรณ นํามาหักไดรอยละ 100
2. หลักประกันที่เปนสิทธิในเงินฝากสหกรณ เงินฝากธนาคาร หลักทรัพยรัฐบาล และ
หลักทรัพยที่รฐั บาลหรือกระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินและดอกเบีย้ นํามาหักไดรอยละ 100
3. หลักประกันอืน่ ทีม่ ิใชบุคคลนํามาหักได ไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาที่ไดจดจํานํา
จํานองไวตอสหกรณ
ทั้งนี้จํานวนเงินที่เหลือหลังจากไดดําเนินการตามขอ 15 ใหนํามาคํานวณตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดในอัตราตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในขอ 14 ของระเบียบ ดังนี้
ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
รอยละ 20
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย
รอยละ 50
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญและจัดชั้นสูญ
รอยละ 100
สวนดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวน
ตัวอยางที่ 10
สหกรณออมทรัพยพอใช จํากัด มีลกู หนี้เงินกูคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่งเปน
วันสิน้ บัญชี จํานวน 10 ลานบาท มีลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ดังนี้
• นาย ถ. เปนลูกหนี้เงินกูสามัญ มียอดหนี้คงเหลือ 200,000 บาท มีดอกเบี้ยคางชําระที่เกิด
ขึ้นในป 2544 จํานวน 5,000 บาท ซึ่งตามระเบียบใหระงับการรับรูรายได เมื่อจัดชั้นคุณภาพแลว นาย ถ.
เปนลูกหนี้จัดชั้นสงสัย ทั้งนี้ นาย ถ. มีหุน 50,000 บาท แตไดถูกเจาพนักงานบังคับคดีสั่งอายัดแลว และ
นาย ถ. ใชบุคคลค้ําประกันเงินกู
• นาย ท. เปนลูกหนี้เงินกูสามัญ มียอดหนี้คงเหลือ 120,000 บาท มีดอกเบี้ยคางชําระที่เกิดขึ้น
ในป 2544 จํานวน 4,000 บาท ซึ่งตามระเบียบใหระงับการรับรูรายได เมื่อจัดชั้นคุณภาพแลว นาย ท.
เปนลูกหนีจ้ ัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน นาย ท. มีหุน 15,000 บาท และมีหลักประกันที่เปนเงินฝากสหกรณ
5,000 บาท นอกเหนือจากการค้ําประกันโดยบุคคล

•
นาย ธ. เปนลูกหนี้เงินกูพ ิเศษ มียอดหนี้คงเหลือ 300,000 บาท ดอกเบี้ยคางชําระ
40,000 บาท (เปนดอกเบี้ยที่คางชําระตั้งแตปทางบัญชี 31 ธันวาคม 2543 จํานวน 30,000 บาท
ซึ่งสหกรณรับรูรายไดแลวกอนการถือใชระเบียบ และดอกเบี้ยคางชําระในปทางบัญชี 31 ธันวาคม 2544
จํานวน 10,000 บาท ซึ่งตามระเบียบใหระงับการรับรูรายได) เมื่อจัดชั้นคุณภาพแลว นาย ธ. เปนลูกหนี้
จัดชั้นสงสัยจะสูญ นาย ธ. มีหนุ 50,000 บาท และใชหลักทรัพยซึ่งเปนบานและที่ดินนํามาจดจํานอง
ไวกับสหกรณ 500,000 บาท

กรณีที่ 1. ไมมีการชําระหนี้หลังวันสิ้นปบัญชี
(1) การคํานวณจํานวนเงินที่เปนหนี้สวนที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
นาย ถ.
นาย ท.
นาย ธ.
ตนเงินกูคงเหลือ

200,000

120,000

300,000

-

(15,000)

(50,000)

(5,000)

-

100,000
-

(250,000)
30,000

หัก หุน
เงินฝากสหกรณ

-

หลักทรัพย (50%)
ตนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
200,000
ดอกเบี้ยคางชําระที่ตองตัง้ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -

• ตนเงินกูของนาย ถ. ไมสามารถนําหุนมาหักเปนหลักประกันได เนื่องจากหุนมีภาระผูกพันจาก
การที่ถูกเจาพนักงานบังคับคดีสั่งอายัด
• ตนเงินกูของนาย ธ. ไมตองนําไปคํานวณตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากมูลคาหลัก
ประกันรวมแลวเทากับตนเงินกูคงเหลือ
(2) การคํานวณจํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สินของลูกหนี้แตละรายหลักจากหักหลักประกันแลว สหกรณตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ ตามระเบียบขอ 14 ดังนี้
(1) นาย ถ. ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตนเงิน = 50% x 200,000
คิดเปนเงิน 100,000 บาท
(2) นาย ท. ลูกหนี้จดั ชัน้ ต่ํากวามาตรฐาน ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตนเงิน = 20% x 100,000 คิดเปนเงิน 20,000 บาท

(3)
นาย ธ. ไมตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของตนเงิน เนื่องจาก
หลักประกันที่มีอยูจํานวน 300,000 บาท มีมูลคาเทากับตนเงินกูคงเหลือ แตดอกเบี้ยคางชําระซึ่งคางชําระ
มาตั้งแตปทางบัญชี 31 ธันวาคม 2543 ที่สหกรณรับรูรายไดแลวกอนการถือใชระเบียบ จํานวน 30,000 บาท
ยังคงตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวน
สรุปจํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได ดังนี้
ตนเงิน
ดอกเบี้ย
คางชําระ
นาย ถ.
100,000
นาย ท.
20,000
นาย ธ.
30,000
จํานวนเงินคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่คํานวณได ณ วันสิน้ ป 120,000
30,000
(ดูรายละเอียดประกอบหมายเลข 1)
กรณีที่ 2. มีการชําระหลังวันสิ้นปบัญชี
จากตัวอยางขางตน สมมติเพิ่มเติมวาหลังวันสิ้นปบัญชี แตกอนวันที่ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตอ
งบการเงิน สหกรณสามารถเรงรัดใหลูกหนี้ชําระหนี้ได ดังนี้
• นาย ท. สามารถชําระดอกเบี้ยคางได 4,000 บาท ชําระตนเงินที่ถึงกําหนดชําระ จํานวน
30,000 บาท
• นาย ธ สามารถชําระดอกเบี้ยคางบางสวน จํานวน 6,000 บาท
สหกรณออมทรัพยพอใช จํากัด สามารถนําผลการชําระเงินของลูกหนี้หลังวันสิ้นปมาพิจารณา
คํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อนําไปปรับปรุงรายการบัญชีได ดังเชน
• นาย ท. สามารถชําระหนี้ที่ถึงกําหนดชําระของปบัญชี 31 ธันวาคม 2544 ไดหลังวันสิ้นปบัญชี
กอนวันที่ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงิน จํานวน 30,000 บาท ดังนั้น จํานวนเงินที่จะนํามาตั้ง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของนาย ท. จึงเปลี่ยนเปน 100,000 – 30,000 = 70,000 บาท และจํานวนคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญจะเปลี่ยนเปน 20% x 70,000 = 14,000 บาท สําหรับดอกเบี้ยรับชําระจากนาย ท. จะไมมี
ผลกระทบกับการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากไดมีการระงับการรับรูรายไดและใหถือเปนรายไดตาม
เกณฑ เ งิ น สดเมื่ อ ได รั บ เงิ น ดั ง นั้ น ตามกรณี นี้ ด อกเบี้ ย ที่ ไ ด รั บ ชํ า ระจะถื อ เป น รายได ข องป บั ญ ชี
31 ธันวาคม 2545

• นาย ธ. สามารถชําระดอกเบี้ยคางบางสวน จํานวน 6,000 บาท ซึ่งเปนดอกเบี้ยที่คางชําระ
มาตั้งแต ปทางบัญชี 31 ธันวาคม 2543 ที่สหกรณรับรูรายไดแลวกอนการถือใชระเบียบ จํานวน
30,000 บาท ซึ่งตามระเบียบนี้กําหนดใหตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในทางบัญชีเต็มจํานวน แตเมื่อมี
การรับชําระคืน ดังนั้น จํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในทางบัญชีจึงเปน 30,000 – 6,000 = 24,000 บาท
จํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใหม จะเปนดังนี้
ตนเงิน
ดอกเบี้ย
คางชําระ
นาย ถ.
100,000
นาย ท.
14,000
นาย ธ.
24,000
จํานวนเงินที่ตอ งตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
114,000
24,000
(ดูรายละเอียดประกอบหมายเลข 2)
อยางไรก็ตามในการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูที่มีการชําระหลังวันสิ้นปทางบัญชี แตกอนวันที่
ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงินนั้น จะไมเปนเหตุใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดชัน้ คุณภาพลูกหนี้ ณ
วันสิ้นป เวนแตปรากฏแนชัดวาลูกหนี้สามารถชําระหนี้ไดโดยสิ้นเชิง จึงจะสามารถเลื่อนระดับ ณ วันสิ้นปได
โดยจัดใหอยูในเกณฑลูกหนี้ปกติ
5. การทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในทางบัญชี
ตามระเบียบ ขอ 17 สหกรณอาจทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในทางบัญชีของลูกหนี้ที่
ไมกอใหเกิดรายไดจากจํานวนที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามขอ 14 ในชวงแรกที่ถือใชระเบียบ ดังนี้
1. ภายในวันสิ้นปบัญชีแรกที่ถือใชระเบียบนี้ ใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวไมนอยกวารอยละ 20
ของจํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปนั้น
2. ภายในวันสิ้นปบัญชีที่สองที่ถือใชระเบียบนี้ ใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวไมนอยกวารอยละ
50 ของจํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปนั้น
3. ภายในวันสิ้นปบัญชีที่สามที่ถือใชระเบียบนี้ ใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนที่ตองตั้ง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หากสหกรณจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมากกวาที่กําหนดไวขางตนก็สามารถทําได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
มติของที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการในแตละป

ตัวอยางที่ 11
จากตัวอยางที่ 10 (กรณีที่ 2) สหกรณมีจํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตนเงินใหกู
จํานวน 114,000 บาท และดอกเบี้ยคางชําระจํานวน 24,000 บาท สหกรณทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในทางบัญชีปแรก คือ ปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 รอยละ 25 ปบัญชีที่ 2 คือ ปทางบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 รอยละ 50 และปบัญชีที่ 3 คือ ปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546
ตั้งเต็มจํานวน สหกรณจะตองคํานวณตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี ดังนี้
(1) วันสิ้นปทางบัญชีแรกที่ถือใชระเบียบ คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
ก. จํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในทางบัญชี มีดังนี้
ตนเงิน 25% x 114,000
28,500 บาท
ดอกเบี้ยคางชําระเต็มจํานวน
24,000 บาท
รวมจํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
52,500 บาท
ข. การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี
เดบิต หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู
28,500
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ
24,000
เครดิต คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู
28,500
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ
24,000
(2) วันสิ้นปทางบัญชีที่ 2 คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
จากตัวอยางเดิม สมมติวา นาย ท. สามารถชําระหนี้ไดตามปกติจึงเปลี่ยนสภาพเปน
ลูกหนี้ปกติ แตนาย ถ. ซึ่งเปนลูกหนี้จัดชั้นสงสัยและมีหนี้หลังจากหักหลักประกันแลว ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2544 จํานวน 200,000 บาท ในปนี้ไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด จึงเปลี่ยนไปอยูในเกณฑ
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ ซึ่งตองคํานวณจํานวนเงินเพื่อตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รอยละ 100 แตในปที่ 2
สหกรณมีมติใหทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในทางบัญชี รอยละ 50
ก. จํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในทางบัญชีปที่ 2 มีดังนี้
ตนเงินนาย ถ. (50% x 200,000)
100,000 บาท
28,500 บาท
หัก คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญทีต่ ั้งบัญชีไวแลวในปกอน
จํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของตนเงินที่ตองตั้งเพิ่มในปนี้
71,500 บาท
ข. การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี
เดบิต หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู
71,500
เครดิต คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู
71,500

(3) วันสิ้นปทางบัญชีที่ 3 คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ซึ่งการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ
ลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ตองตั้งในทางบัญชีใหเต็มจํานวนตามที่ระเบียบกําหนด ซึ่งในทางปฏิบตั จิ าํ นวน
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่คํานวณไดอาจมีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาจํานวนตามบัญชีก็ได ซึ่งทั้ง 2 กรณีมี
วิธีปฏิบัติ ดังนี้
• จํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่คํานวณไดมากกวาจํานวนตามบัญชี
จากตัวอยางเดิม สมมติวานาย ท. สามารถชําระหนี้ไดตามปกติ แต นาย ถ. ซึ่งเปนลูกหนี้จัด
ชั้นสงสัยจะสูญในปบัญชี 31 ธันวาคม 2545 จํานวน 200,000 บาท ยังคงไมสามารถชําระหนี้ไดในปนี้อีก
และในปที่ 3 สหกรณตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทางบัญชีไวเต็มจํานวน
ก. จํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในทางบัญชีปที่ 3 มีดังนี้
ตนเงิน นาย ถ. (100% x 200,000)
200,000 บาท
100,000 บาท
หัก คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญทีต่ ั้งบัญชีไวแลวในปกอน ๆ
จํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของตนเงินที่ตองตั้งเพิ่มในปนี้
100,000 บาท
ข. การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี
เดบิต หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู
100,000
เครดิต คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงินกู
100,000
• จํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่คํานวณไดนอยกวาจํานวนตามบัญชี
จากตัวอยางเดิม สมมติวานาย ท. สามารถชําระหนี้ไดตามปกติ แตนาย ถ. ซึ่งเปนลูกหนี้จัด
ชั้นสงสัยจะสูญในปบัญชี 31 ธันวาคม 2545 จํานวน 200,000 บาท นําเงินมาชําระหนี้ตนเงินและดอกเบี้ย
ไดทั้งหมด
ก. จํานวนตนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดในทางบัญชีปที่ 3
จึงไมมี แตสหกรณไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดไวแลวในปกอน ๆ จํานวน
100,000 บาท ดังนั้น จํานวนเงินดังกลาวจึงถือเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินความตองการที่ตองนําไปลด
คาใชจายในทางบัญชีของปนี้
สําหรับดอกเบี้ยคางชําระที่ไดรับชําระถือเปนรายไดตามเกณฑเงินสดในปนี้ทั้งจํานวน
ข. การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี
เดบิต คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงินกู
100,000
เครดิต หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงินกู
100,000

6. การตัดหนี้สูญ
ตามขอ 16 ของระเบียบกําหนดวา การตัดลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชี ใหปฏิบัติตามระเบียบ
เกี่ยวกับการตัดหนี้สูญที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ทั้งนี้ การตัดลูกหนี้จัดชั้นสูญแตละรายตองตั้งคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนแลว ดังนั้น หากสหกรณมีลูกหนี้จัดชั้นสูญตามขอ 11 จะตองแยกลูกหนี้
ดังกลาวออกจากลูกหนี้เงินกูอื่น ๆ เพื่อนํามาพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใหเต็มจํานวนกอนการขอ
ตัดลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชี
ตัวอยางที่ 12
จากตัวอยางเดิม สมมติวา ระหวางปทางบัญชีที่ 2 ของการถือใชระเบียบนี้ สหกรณไดฟอง
ดําเนินคดีกับ นาย ธ.ศาลตัดสินใหนําหลักทรัพยที่ค้ําประกันขายทอดตลาด ไดเงินมาจํานวน 230,000 บาท
ก. การคํานวณจํานวนเงินที่ไดรับเพื่อโอนชําระหนี้ มีดังนี้
ตนเงินกูคงเหลือ
300,000 บาท
ดอกเบี้ยคางรับ (30,000 – 6,000)
24,000 บาท (ซึ่งตั้งบัญชีไวแลว)
ดอกเบี้ยพึงรับ
36,000 บาท (ยังไมตั้งบัญชีไว)
รวมเงินที่ตองชําระ
360,000 บาท
เงินที่ไดรับจากการขายทอดตลาด
230,000 บาท
เงินคาหุน
50,000 บาท
รวมจํานวนเงินที่ใชชาํ ระหนี้
280,000 บาท
(ดูรายละเอียดประกอบหมายเลข 3)
เมื่อโอนทรัพยสินเพื่อชําระหนี้สินของนาย ธ. แลว ปรากฏวาไมเพียงพอที่จะชําระตนเงินกูที่เหลือ
จํานวน 80,000 บาท จึงเปนลูกหนี้จัดชั้นสูญตามขอ 11(5) สหกรณตองนําไปคํานวณตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญเต็มจํานวนแลว สวนดอกเบี้ยคางชําระที่ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนแลว เมื่อไดรับชําระ
จากเงินที่ทําการขายทอดตลาดแลว ใหโอนกลับเพื่อลดยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ
ในทางบัญชี
ข. การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี
เดบิต หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงินกู
80,000
เครดิต คาเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงินกู
80,000
เดบิต คาเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ – ดอกเบีย้ เงินใหกูคา งรับ
24,000
เครดิต หนี้สงสัยจะสูญ – ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ
24,000

เมื่อไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของนาย ธ. ไวเต็มจํานวนแลว หากสหกรณตองการตัดออกจาก
บัญชี จะตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. จัดเตรียมขอมูลเพื่อนําเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1.1 จํานวนหนี้ที่ขออนุมัติตัดจําหนายออกจากบัญชี
1.2 คําชี้แจงสภาพหลักฐานและการดําเนินการติดตามทวงถามหนี้
1.3 เหตุผลในการขอตัดจําหนายหนี้สูญ
1.4 ความเห็นของคณะกรรมการดําเนินการ
2. กําหนดวาระการประชุมใหญเรื่องการตัดจําหนายหนี้สูญพรอมทั้งสรุปเรื่องโดยยอ และแจงเปน
หนังสือใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบกอนการประชุมใหญไมนอยกวา 7 วัน
3. การอนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญ จะตองมีมติโดยมีคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มา
ประชุม หากลูกหนี้รายใดไมไดรับการอนุมัติใหคณะกรรมการดําเนินการนํากลับไปพิจารณาใหม และจัดหา
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อขออนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญอีกครั้ง
4. เมื่อที่ประชุมใหญมีมติอนุมัติใหตัดจําหนายหนี้สูญได ใหบันทึกไวในรายงานการประชุมดวยวา
การอนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญนี้เปนเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเทานั้น มิไดเปนการระงับสิทธิเรียกรองจาก
ผูตองรับผิดชอบตอสหกรณแตอยางใด
5. ทํารายการปรับปรุงบัญชีเฉพาะลูกหนี้รายที่ไดรับการอนุมัติใหตัดจําหนายหนี้สูญ
ตัวอยางที่ 13
เมื่อสหกรณไดดําเนินการขออนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญของนาย ธ. ตามขั้นตอนขางตนเรียบรอยแลว
การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี จะเปนดังนี้
เดบิต คาเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงินกู
80,000
เครดิต ลูกหนี้เงินกู
80,000
7. การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
7.1 ใหแสดงรายการลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดแยกตางหากจากลูกหนี้เงินกูปกติ และแสดงรายการ
เปนลูกหนี้ระยะสั้นทั้งจํานวน พรอมทั้งนําคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมาแสดงเปนรายการหักจากยอดลูกหนี้

ตัวอยาง
(รายการลูกหนี้ระยะสั้น – สุทธิ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)
ลูกหนี้ระยะสั้น – สุทธิ ประกอบดวย
ป 25………
ป 25………
บาท
บาท
ตั๋วเงินรับ
…………………
……………….
ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินสง
…………………
……………….
ลูกหนี้เงินกู – ปกติ
…………………
……………….
ลูกหนี้เงินกู - ที่ไมกอใหเกิดรายได
…………………
……………….
ลูกหนี้อื่น ๆ
…………………
……………….
รวมลูกหนี้
…………………
……………….
………………...
……………….
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สํารองหนี้คลาดเคลื่อน
………………..
……………….
ลูกหนี้ระยะสั้นสุทธิ
………………..
……………….
ณ วันที่………………………………คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขางตน แยกเปน………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
สํารองหนี้คลาดเคลื่อน แยกเปน……………………………………………………………………………..
7.2 ใหเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวขอนโยบายการบัญชีที่สําคัญ ดังนี้
7.2.1 การระงับการรับรูรายไดที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินใหกูของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
ตามเกณฑคงคางและใหเปดเผยถึงจํานวนเงินที่ไมไดรับรูเขาเปนรายได ซึ่งหากไดนําเขาเปนรายไดแลวจะมี
ผลใหสหกรณมีกําไรสุทธิเพิ่ม
ตัวอยาง
“สหกรณระงับการรับรูรายไดที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินใหกูของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
ตามเกณฑพึงรับพึงจาย จํานวน…………….บาท ซึ่งหากสหกรณรับรูดอกเบี้ยเงินใหกูของลูกหนี้ดังกลาว
แลว จะทําใหสหกรณมีกําไรสุทธิประจําปเปนจํานวน……………………….บาท”
7.2.2 การทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 และ
เปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ตัวอยาง
“สหกรณไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ วาดวย การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 โดยตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดรอยละ……………../เต็มจํานวน ของยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญทั้งสิ้น ซึ่งเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่……….ครั้งที่…………….วันที่………..
……………………”

