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เรียนผู้ใช้สื่อ PDF ทุกทา่น

เน่ืองจากเป็นไฟลอ่์านอย่างเดยีวไม่สามารถแก้ไขได้

หากทา่นพบข้อผิดพลาด กรุณาแจง้ใหท้ราบด้วยจกัขอบคุณยิง่ โดยส่ง
ไฟลท์ีม่ข้ีอผิดพลาดมาที ่amnajrat@gmail.com ระบุ สไลดเ์ลขที่ ..... 
ข้อผิดพลาดคอื ........ เมือ่แก้ไขแล้ว จะส่งไฟลก์ลับไปใหท้า่นและ
อัปโหลดขึน้ website และ blog คณะผู้เขียนยนิดรัีบข้อเสนอแนะจากทา่น 
เยีย่ม website และ blog 

ThailandAccount
AccThai
Acc713
Amnajrat - Accounting

https://www.thailandaccount.com/
https://accthai.wordpress.com/
https://acc713.blogspot.com/
https://amnajrat.blogspot.com/2013/11/blog-post_17.html


thailandaccount.com accthai.wordpress.com 3

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ

หนีสู้ญ (Bad Debts) หมายถงึ ลูกหนีท้ีก่จิการได้ตดิตามทวงถาม โดยใช้
หลักเกณฑ ์วธีิการ และเงือ่นไข ทีก่ าหนดในกฎหมายภาษีอากรแล้ว
แต่ไม่ได้รับช าระหนี้ กิจการจงึตัดจ าหน่ายออกจากบัญชี

หนีส้งสัยจะสูญ (Doubtful Accounts) หมายถงึ ลูกหนีท้ีก่จิการคาดว่าจะเรียก
เกบ็เงนิไม่ได้ และถอืเป็นค่าใช้จา่ยในงวดบัญชีน้ัน

ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Accounts) หมายถงึ จ านวนที่
กจิการกันไว้ส าหรับลูกหนีท้ีค่าดว่าจะเรียกเกบ็เงนิไม่ได้ และถอืเป็นบัญชี
ปรับมูลค่าทีต่ัง้ขึน้เพือ่แสดงเป็นรายการหกัจากบัญชีลูกหนีใ้นงบแสดงฐานะ
การเงนิ เพือ่ใหค้งเหลือเป็นมูลค่าสุทธิของลูกหนีท้ีก่จิการคาดหมายว่าจะ
เรียกเกบ็เงนิได้



thailandaccount.com accthai.wordpress.com 4

การประมาณค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ/หนีส้งสัยจะสูญ

• ประมาณเป็นร้อยละของยอดลูกหนี้

• ประมาณโดยการวเิคราะหอ์ายุของหนี้

• ประมาณเป็นร้อยละของยอดขายเชือ่
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การประมาณค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ/หนีส้งสัยจะสูญ

Dr. หนีส้งสัยจะสูญ 10,000

Cr. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 10,000

บริษัท นิรวาณ จ ากัด เร่ิมด าเนินงานในปี 2551 สิน้ปีมยีอดลูกหนี้
คงเหลือ 200,000 บาท คาดว่าจะเกบ็เงนิไม่ได้ 5% ของยอดลูกหนี้

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ 31 ธันวาคม 2548
ลูกหนี ้                                    200,000
หกั ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ           10,000
ลูกหนี ้(สุทธิ) 190,000
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การตดับญัชีลูกหนีเ้ป็นหนีสู้ญ

แยกเป็น 2 กรณี

• ตดัหนีสู้ญเข้าหลักเกณฑต์ามกฎหมายภาษีอากร

• ตดัหนีสู้ญทีไ่ม่เข้าหลักเกณฑต์ามกฎหมายภาษีอากร
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ตดัหนีสู้ญเข้าหลักเกณฑต์ามกฎหมายภาษีอากร 

Dr. หนีสู้ญ xx
Cr. ลูกหนี้ xx

Dr. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ xx
Cr. หนีส้งสัยจะสูญ xx
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ตดัหนีสู้ญไม่เข้าหลักเกณฑต์ามกฎหมายภาษีอากร 

Dr. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ xx
Cr. ลูกหนี้ xx
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ภาษีมูลค่าเพิม่กับการตดัหนีสู้ญ

ขายสินค้าเชือ่ 7,490 บาท (รวมภาษี 7%)

Dr. ลูกหนี้ 7,490
Cr. ขายสินค้า 7,000

ภาษีขาย (7,490 * 7/107) 490

ตดัลูกหนีเ้ป็นหนีสู้ญ

Dr. ขายสินค้า 7,000
ภาษีขาย 490
Cr. ลูกหนี้ 7,490

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ
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ภาษีมูลค่าเพิม่กับการตดัหนีสู้ญ

ระหว่างปี 2552 ตดัหนีสู้ญรายแรกจ านวน 9,630 บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%) เข้าหลักเกณฑต์ามกฎหมายภาษีอากร 

Dr. หนีสู้ญ (9,630 * 100/107) 9,000
ภาษีขาย (9,630 * 7/107) 630
Cr. ลูกหนี้ 9,630

Dr. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 9,000
Cr. หนีส้งสัยจะสูญ 9,000
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ภาษีมูลค่าเพิม่กับการตดัหนีสู้ญ

ระหว่างปี 2552 ตดัหนีสู้ญรายทีส่องจ านวน 7,490 บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%) ไม่เข้าหลักเกณฑต์ามกฎหมายภาษีอากร 

Dr. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 7,000

ภาษีซือ้ 490
Cr. ลูกหนี้ 7,490
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การตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ณ วันสิน้งวดบัญชี

หนีสู้ญ
1) 9,000

หนีส้งสัยจะสูญ
1) 9,000

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ
1) 9,000 10,000
2) 7,000

สิน้ปี 2552 มยีอดลูกหนี ้300,000 
บาท ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 5%
ของยอดลูกหนี ้(15,000 บาท)
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การตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ณ วันสิน้งวดบัญชี

หนีสู้ญ
1) 9,000

หนีส้งสัยจะสูญ
1) 9,000

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ
1) 9,000 10,000
2) 7,000

สิน้ปี 2552 มยีอดลูกหนี ้300,000 
บาท ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 5%
ของยอดลูกหนี ้(15,000 บาท)

รายการปรับปรุง ณ สิน้ปี 2552

Dr. หนีส้งสัยจะสูญ 21,000
Cr ค่าเผ่ือหนีฯ้ 21,000

21,000

21,000
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การตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ณ วันสิน้งวดบัญชี

หนีสู้ญ
1) 9,000

หนีส้งสัยจะสูญ
1) 9,000

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ
1) 9,000 10,000
2) 7,000

สิน้ปี 2552 มยีอดลูกหนี ้300,000 
บาท ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 5%
ของยอดลูกหนี ้(15,000 บาท)

รายการปรับปรุง ณ สิน้ปี 2552

Dr. หนีส้งสัยจะสูญ 21,000
Cr ค่าเผ่ือหนีฯ้ 21,000

21,000

21,000
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ตวัเลขทีอ่ยู่ภายในวงกลมทีมุ่มบนดา้นซ้ายของสไลด ์หมายถงึ 

เนือ้หาในสไลดน้ั์นจะตรงกับเนือ้หาในหนังสือการบญัชขัีน้ตน้ หน้าทีเ่ทา่น้ัน

End of Topic


