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บทที่ 4 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ (Receivables) 
หัวข้อส าคัญ 
Ø ความหมายของลูกหนี้และตั๋วเงินรับ (Receivables) 
       -ลูกหนี้การค้า (Trade Account Receivables)  -ลูกหนี้อื่น (Other Receivables) 
  -ตั๋วเงินรับ (Note Receivables)        -รายได้ค้างรับ (Accrual Revenues) 

Ø การรับรู้รายการลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ (Recognition of Receivables) 
  -ลูกหนี้การค้ารับรู้ตาม   -ตามใบแจ้งรายการ   -ใบก ากับสินค้า    -มูลค่าตกลงทั้งสองฝ่าย 
  -ส่วนลดจ่าย เช่น  ส่วนลดเงินสด 
  -รับคืน/ระยะเวลาที่เกิดหนี้  ถึง วันครบก าหนดช าระ 

Ø การจัดประเภทลูกหนี้การค้า (Classification Receivables) 
  -ระยะส้ัน ไม่เกิน 1 ปี  -ระยะยาว  เกิน 1 ปี   

Ø การน าบัญชีลูกหนี้การค้าไปหาเงินสดและตั๋วเงินรับ 
Ø การแสดงราคาลูกหนี้การค้าในงบแสดงฐานะการเงิน (Valuation of Receivables) 
  -มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ  (Net Realizable Value) 



มาตรฐานการบัญชีไทย  (TAS) 
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 รายได ้

 ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101   

   เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ  

Doubtful Accounts or Doubtful Debt and bad Debt 

สาระส าคัญไม่แตกต่างจากฉบับที่ 11 เดิม 
4 Intermediate Accounting I 
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ความหมายของลูกหนี้  (Account Receivables) 
Receivables  หมายถึง 
     สิทธิเรียกร้องจากบุคคลอื่นให้ช าระหนี้แก่กิจการ อาจจะช าระเป็นเงินสด สินค้า  

     บริการ หรือสินทรัพย์อื่น   

ลูกหนี้การค้า  หมายถึง 
 จ านวนเงินที่ลูกค้าเป็นหนี้กิจการจากการซ้ือสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์   

หลักของการประกอบธุรกิจ เช่น ขายสินค้า/หรือบริการซ่อมรถยนต์เป็นเงินเชื่อ 

ลูกหนี้อื่น  หมายถึง 
 จ านวนเงินที่บุคคลเป็นหนี้กิจการนอกเหนือจากการด าเนินงานตามปกติ เช่น         

เงินล่วงหน้าให้พนักงาน  เงินล่วงหน้าให้บริษัทย่อย เงินมัดจ าจ่าย สิทธิเรียกร้องจาก
บริษัทประกันภัย เป็นต้น 
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ลูกหนี้ (Accounts Receivable) 

การบัญชีที่เกี่ยวกับลูกหนี้ 

การรับรู้ลูกหนี้ (Recognition) 

การวัดมูลค่าลูกหนี้ (Valuation) 

การสิ้นสุดการเป็นลูกหนี้ (Disposition) 
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การรับรู้รายการลูกหนี้การค้า 
ราคาขั้นต้น  (Gross Method) 

ขายสินค้า  เงื่อนไข 2/10, n/30 

Dr. ลูกหนี้การค้า               xx 

        Cr. ขายสินค้า                           xx 

รับช าระหนี้จากลูกหนี้และให้ส่วนลด 

Dr. เงินสด                        xx 

     ส่วนลดจ่าย  (4)              x 

         Cr. ลูกหนี้การค้า                     xx 

ลูกหนี้ช าระพ้นก าหนดเวลาได้ส่วนลด 

Dr. เงินสด                       xx 

     Cr.  ลูกหนี้การค้า                        xx 

ราคาสุทธิ  (Net Method) 

• ขายสินค้า  เงื่อนไข 2/10, n/30 

Dr. ลูกหนี้การค้า                xx 

      Cr. ขายสินค้า                              xx 

• รับช าระหนี้จากลูกหนี้และให้ส่วนลด 

Dr. เงินสด                         xx 

       Cr. ลูกหนี้การค้า                          xx 

 

• ลูกหนี้ช าระพ้นก าหนดเวลาได้ส่วนลด 

Dr. ลูกหนี้การค้า                  xx 

      Cr. ส่วนลดจ่ายที่รับคืน  (4)             xx 

Dr.  เงินสด                        xx 

     Cr. ลูกหนี้การค้า                            xx 
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การรับรู้รายการลูกหนี ้
ราคาขั้นต้น  (Gross Method) 

การปรับปรุงในวันสิ้นงวด-ส่วนลดจ่าย 

Dr. ส่วนลดจ่าย (4)                    xx 

        Cr. ประมาณการส่วนลดจ่าย (1)        xx 

การปรับปรุงในวันสิ้นงวด-รับคืน 

Dr. รับคืน (4)                          xx 

        Cr.  ประมาณการรับคืน (1)             xx 

                      งบแสดงฐานะการเงิน 
ลูกหนี้การค้า                                      xx 

หัก  ประมาณการรับคืน            xx 

      ประมาณการส่วนลดจ่าย     xx    

      ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ         xx          xx 

ลูกหนี้สุทธิ                                         xx 

ราคาสุทธิ  (Net Method) 

การปรับปรุงในวันสิ้นงวด-ส่วนลดจ่าย 

Dr. ลูกหนี้การค้า                    xx 

        Cr. ส่วนลดจ่ายที่รับคืน (4)             xx 

การปรับปรุงในวันสิ้นงวด-รับคืน 

Dr. รับคืน (4)                           xx 

      Cr.  ประมาณการรับคืน (1)                 xx 

                     งบแสดงฐานะการเงิน 
ลูกหนี้การค้า                                          xx 

หัก  ประมาณการรับคืน             xx 

      ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ          xx             xx 

ลูกหนี้สุทธิ                                             xx 
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การรับรู้รายการลูกหนี ้
ราคาขั้นต้น  (Gross Method) 

การปรับปรุงในวันสิ้นงวด-ส่วนลดจ่าย 

Dr. ส่วนลดจ่าย                      xx 

        Cr. ประมาณการส่วนลดจ่าย             xx 

การปรับปรุงในวันสิ้นงวด-รับคืน 

Dr. รับคืน                           xx 

        Cr.  ประมาณการรับคืน                 xx 

                      งบแสดงฐานะการเงิน 
ลูกหนี้การค้า                                      xx 

หัก  ประมาณการรับคืน            xx 

      ประมาณการส่วนลดจ่าย     xx    

      ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ         xx          xx 

ลูกหนี้การค้าสุทธิ                                 xx 

ราคาสุทธิ  (Net Method) 

การปรับปรุงในวันสิ้นงวด-ส่วนลดจ่าย 

Dr. ลูกหนี้การค้า                    xx 

        Cr. ส่วนลดจ่ายที่รับคืน                  xx 

การปรับปรุงในวันสิ้นงวด-รับคืน 

Dr. รับคืน                           xx 

      Cr.  ประมาณการรับคืน                  xx 

                     งบแสดงฐานะการเงิน 
ลูกหนี้การค้า                                          xx 

หัก  ประมาณการรับคืน             xx 

      ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ          xx             xx 

ลูกหนี้การค้า สุทธิ                                    xx 
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ตัวอย่าง การบันทึกบัญชีรับรู้รายการลูกหนี้ 
ราคาขั้นต้น  (Gross Method) 

20/12/25x1ขายสินค้า 20,000 เงื่อนไข 2/10,n/30 

Dr. ลูกหนี้การค้า               20,000 

        Cr.ขายสินค้า                           20,000 

30/12/25x1 รับช าระหนี้จากลูกหนี้ยอดค้าง 10,000  

                  และให้ส่วนลด 

Dr. เงินสด                        9,800 

     ส่วนลดจ่าย                    200 

         Cr. ลูกหนี้การค้า                     10,000 

20/1/25x2  ลูกหนี้ช าระพ้นก าหนดเวลาได้ส่วนลด 

Dr. เงินสด                      10,000 

     Cr.  ลูกหนี้การค้า                        10,000 

ราคาสุทธิ  (Net Method) 

20/12/25x1ขายสินค้า 20,000 เงื่อนไข 2/10,n/30 

Dr. ลูกหนี้การค้า                19,600 

      Cr. ขายสินค้า                           19,600 

30/12/25x1 รับช าระหนี้จากลูกหนี้ยอด 10,000  

                  และให้ส่วนลด 

Dr. เงินสด                       9,800 

       Cr. ลูกหนี้การค้า                       9,800 

31/12/25x1 ปรับปรุงลูกหนี้ค้างช าระพ้นก าหนดได ้

Dr. ลูกหนี้การค้า                  200 

      Cr.ส่วนลดจ่ายที่รับคืน                    200 

20/1/25x2  Dr. เงินสด      10,000 

                      Cr. ลูกหนี้การค้า        10,000 
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ตัวอย่างการปรับปรุง-รับรู้รายการลูกหน้ี 
ราคาขั้นต้น  (Gross Method) 

ปรับปรุงในวันสิ้นงวด-ส่วนลดจ่าย 31/12/25x1 

Dr. ส่วนลดจ่าย                      - 

        Cr. ประมาณการส่วนลดจ่าย             - 

การปรับปรุงในวันสิ้นงวด-รับคืน 1% ของยอดขาย 

Dr. รับคืน                           100 

        Cr.  ประมาณการรับคืน                 100 

      งบแสดงฐานะการเงิน 31/12/25x1 
ลูกหนี้การค้า                                      10,000 

หัก  ประมาณการรับคืน            100 

      ประมาณการส่วนลดจ่าย        -    

      ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ          50            150 

ลูกหนี้การค้าสุทธิ                                  9,850 

ราคาสุทธิ  (Net Method) 

ปรับปรุงในวันสิ้นงวด-ส่วนลดจ่ายค้าง 10.000 

Dr. ลูกหนี้การค้า                    200 

        Cr. ส่วนลดจ่ายที่รับคืน  (4)           200 

การปรับปรุงในวันสิ้นงวด-รับคืน 1% ของยอดขาย 

Dr. รับคืน                           100 

      Cr.  ประมาณการรับคืน                  100 

    งบแสดงฐานะการเงิน 31/12/x25x1 
ลูกหนี้การค้า  (9,800+200)              10,000 

หัก  ประมาณการรับคืน             100 

      ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ            50     150 

ลูกหนี้การค้า สุทธิ                            9,850  
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การวัดมูลค่าลูกหน้ี 
Valuation of Accounts Receivable 

แสดงลูกหนี้ในงบการเงิน-มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ   

   (Net Realizable Value) 

ลูกหนี้ที่ไม่สามารถเก็บเงินได้มีวิธีการบันทึกบัญชี ดังนี้  

1. วิธีการตัดจ าหน่ายหนี้สูญโดยตรง 

2. วิธีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
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การตัดจ าหน่ายหนี้สูญโดยตรง-ลูกหนี้ทีเ่ก็บเงินไม่ได้ 
Ø การตัดลูกหนี้เป็นสูญ 
   -เมื่อตัดจ าหน่ายโดยตรงในงวดที่เกิดขึ้น (Direct write off Method) 

  Dr. หนี้สูญ (ค่าใช้จ่าย)   xx 

   Cr. ลูกหนี้การค้า   xx 

    -ถ้าหาก ลูกหนี้ที่เคยตัดเป็นหนี้สูญ น าเงินมาช าระภายหลัง 
    Dr. เงินสด                                        xx 

                Cr.  หนี้สูญได้รับคืน  (รายได)้                       xx 
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วิธีตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (Allowance Method) 
วิธีตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
  -ตั้งจากยอดขาย  (เน้นความสัมพันธ์ระหว่างขาย กับ  หนี้สงสัยจะสูญ) 
  1. ยอดขายรวม-สุทธิ  (ยอดขายรวม-รับคืน-ส่วนลดจ่าย)   
            2. ยอดขายเชื่อ-สุทธิ   (ยอดขายเชื่อ-รับคืน-ส่วนลดจ่าย) 
  -ตั้งจากยอดลูกหนี้ปลายงวด (เน้นความสัมพันธ์ระหว่างลูกหนี้ กับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 
    1.  ลูกหนี้ปลายงวดรวม    
           2.  วิเคราะห์อายุลูกหนี้ปลายงวดเป็นกลุ่ม 
     3.  การวิเคราะห์รายตัวลูกหนี้ปลายงวด 

การบันทึกบัญชี  
 Dr. หนี้สงสัยจะสูญ                  xx 
     Cr. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ        xx 
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ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี ้
หนี้สูญ (Bad Debt) หมายถึง ลูกหนี้
ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้วแต่
ไม่ได้รับช าระหนี้ 
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ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี ้
หนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Accounts 
or Doubtful Debt)  หมายถึง ลูกหนี้ที่
กิจการคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ และถือ
เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
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ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี ้
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful 

Accounts or Doubtful Debt) 

 หมายถึง จ านวนที่เผ่ือไว้ส าหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียก
เก็บเงินไม่ได้ และบันทึกบัญชีไว้ เพื่อน าไปปรับมูลค่า
ลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน ให้คงเหลือมูลค่าสุทธิที่
คาดว่าจะเรียกเก็บเงินได้ 
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วิธีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 1.  ตั้งจากยอดขายสินค้า ขายรวม-สุทธิหรือ ขายเชื่อ-สุทธิ 
ตัวอย่าง ยอดขาย 1,005,000 บาท รับคืนสินค้า 3,000 บาท ส่วนลดจ่าย 2,000.- 
  ลูกหนี้การค้าปลายงวด 200,000 บาท   ค่าเผื่อฯ  Cr. 2,000 บาท 
     นโยบายการบัญชีของกิจการให้ตั้งหนี้สงสัยจะสูญ 1% ของยอดขายสุทธิ 
     การค านวณ 1,000,000x1% = 10,000 

 **ค านวณได้จ านวนเท่าใดบันทึกปรับปรุงเท่าที่ค านวณได้** 
การบันทึกบัญชี 

 Dr. หนี้สงสัยจะสูญ (55)         10,000 
     Cr. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1.1)           10,000 
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การยกไปบัญชีแยกประเภท (GL) 

      บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ        No  1.1 

ยอดยกมา               2,000 

ปรับปรุงค่าเผื่อฯ       10,000 

12,000 
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การยกไปบัญชีแยกประเภท (GL) 

      บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ        No.  55 

ปรับปรุงค่าเผื่อฯ    10,000 
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การแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนฯ 
งบก าไรขาดทุนฯ 

รายได้.- 
 ขายสินค้า      1,005,000 
    หัก  รับคืนฯ          3,000 
           ส่วนลดจ่าย   2,000        5,000 
 ขายสินค้า-สุทธ ิ     1,000,000 
ค่าใช้จ่าย.- 
 หนี้สงสัยจะสูญ (55)        10,000 

1% 
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การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 สินทรัพย์หมุนเวียน 

 ลูกหนี้การค้า       200,000 

   หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1.1)    12,000 

 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ    188,000 

6% 
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วิธีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 
2.  ตั้งจากยอดลูกหนี้การค้าปลายงวด  
 ตัวอย่าง ยอดลูกหนี้การค้าปลายงวด   200,000 บาท 

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ยอดดุล Cr. 2,000 บาท 

 นโยบายการบัญชีของกิจการให้ตั้งค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูเป็น  4% ของ
ยอดลูกหนี้การค้าปลายงวด   การค านวณ  200,000x4%= 8,000 

 จ านวนที่จะต้องปรับปรุง 8,000-2,000=6,000 

 **จ านวนที่ต้องปรับปรุงต้องดูยอดดุลของบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ ** 

การบันทึกบัญชี 
 Dr. หนี้สงสัยจะสญู  (55)   6,000 

     Cr. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1.1)  6,000 
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การยกไปบัญชีแยกประเภท (GL) 

      บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ        No  1.1 

ยอดยกมา                2,000 

ปรับปรุงค่าเผื่อฯ         6,000 

8,000 
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การยกไปบัญชีแยกประเภท (GL) 

      บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ        No.  55 

ปรับปรุงค่าเผื่อฯ      6,000 
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การแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนฯ 
งบก าไรขาดทุนฯ 

รายได้.- 
 ขายสินค้า      1,005,000 
    หัก  รับคืนฯ          3,000 
           ส่วนลดจ่าย   2,000        5,000 
 ขายสินค้า-สุทธ ิ     1,000,000 
ค่าใช้จ่าย.- 
 หนี้สงสัยจะสูญ (55)          6,000 

0.6% 
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การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 สินทรัพย์หมุนเวียน 

 ลูกหนี้การค้า    200,000 

    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1.1)     8,000 

 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ    192,000 

4% 
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วิธีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ปลายงวด 
 ข้อควรพิจารณาก่อนการบันทึกปรับปรุงค่าเผื่อฯ 
 กรณี 1 บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมียอดคงเหลือ เดบิต 
            (มียอดติดลบ ให้น ามาบวกกับยอดที่ค านวณได้) 
 กรณี 2 บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมียอดคงเหลือ เครดิต 
            (มีอยู่แล้วบางส่วน ให้น ามาหักออกจากที่ค านวณได้) 
 กรณี 3 บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมียอดคงเหลือ เครดิต 
            แต่จ านวนเกินความต้องการ***   
         (มีอยู่แล้วมากกว่าที่ต้องการ ให้หักออกจากที่ค านวณได)้ 
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วิธีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -ลูกหนี้ปลายงวด 
 ข้อควรพิจารณาก่อนการบันทึกปรับปรุงค่าเผื่อฯ 
 กรณี 1 บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมียอดคงเหลือ เดบิต 
            (มียอดติดลบ ให้น ามาบวกกับยอดที่ค านวณได้) 
 ลูกหนี้ปลายงวด  200,000.- 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ Dr. 2,000 
 นโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้ฯ เป็น 5% ของยอดลูกหนี้ปลายงวด 
 การค านวณ 200,000x5%=10,000 
 ต้องปรับปรุงจ านวนเท่าใด  ? 12,000 
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การยกไปบัญชีแยกประเภท (กรณีค่าเผื่อฯ ติดลบ) 

      บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ        No  1.1 

ยอดยกมา             2,000 ปรับปรุงค่าเผื่อฯ    12,000 

10,000 
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การยกไปบัญชีแยกประเภท (กรณีค่าเผื่อฯติดลบ) 

      บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ        No.  55 
ปรับปรุงค่าเผื่อฯ    12,000 
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การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 สินทรัพย์หมุนเวียน 

 ลูกหนี้การค้า    200,000 

    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1.1)   10,000 

 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ    190,000 

5% 
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วิธีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -ลูกหนี้ปลายงวด 
 ข้อควรพิจารณาก่อนการบันทึกปรับปรุงค่าเผื่อฯ 

 กรณ ี2 บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมียอดคงเหลือ เครดิต 

            (มีอยู่แล้วบางส่วน ให้น ามาหักออกจากที่ค านวณได้) 

 ลูกหนี้ปลายงวด  200,000.- 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ Cr. 2,000 

 นโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้ฯ เป็น 5% ของยอดลูกหนี้ปลายงวด 

 การค านวณ 200,000x5%=10,000 

 ต้องปรับปรุงจ านวนเท่าใด ? 8,000 
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การยกไปบัญชีแยกประเภท (กรณีค่าเผื่อฯมียอด Cr.) 

      บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ        No  1.1 

ยอดยกมา            2,000 
ปรับปรุงค่าเผื่อฯ      8,000 

10,000 
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การยกไปบัญชีแยกประเภท (กรณีค่าเผื่อฯมียอด Cr.) 

      บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ        No.  55 

ปรับปรุงค่าเผื่อฯ    8,000 
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การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 สินทรัพย์หมุนเวียน 

 ลูกหนี้การค้า    200,000 

   หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1.1)   10,000 

 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ    190,000 

5% 
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วิธีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -ลูกหนี้ปลายงวด 
 ข้อควรพิจารณาก่อนการบันทึกปรับปรุงค่าเผื่อฯ 
 กรณี 3 บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมียอดคงเหลือ เครดิต 
             แต่จ านวนมากเกินความต้องการ  
            (มีอยู่แล้วมากเกินที่ต้องการ ใหห้ักออกจากที่ค านวณได้) 
 ลูกหนี้ปลายงวด  200,000.- 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ Cr. 14,000 
 นโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้ฯ เป็น 5% ของยอดลูกหนี้ปลายงวด 
 การค านวณ 200,000x5%=10,000 
 ต้องปรับปรุงจ านวนเท่าใด ? - 4,000 
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การยกไปบัญชีแยกประเภท (กรณีค่าเผื่อฯมีเกินความต้องการ) 

      บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ        No.  1.1 
ยอดยกมา             14,000 ปรับปรุงค่าเผื่อฯ       4,000 

10,000 
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การยกไปบัญชีแยกประเภท (กรณีค่าเผื่อฯมีเกินความต้องการ) 

      บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ        No.  55 
ปรับปรุงค่าเผื่อฯ      4,000 
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การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 สินทรัพย์หมุนเวียน 

 ลูกหนี้การค้า    200,000 

    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1.1)   10,000 

 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ    190,000 

5% 



การวิเคราะห์อายุลูกหนี้ (Aging) 
2. ตั้งค่าเผื่อฯ จากยอดลูกหนี้ปลายงวดเป็นกลุ่ม ๆ  
วิธีนี้กิจการจะต้องจัดท าตารางแยกอายุของความเป็นหน้ี ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มดังนี ้

 กลุ่มลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ  

      อัตราร้อยละที่จะคิดเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ต่ าหรือไม่คิดก็ได้ 

กลุ่มลูกหนี้ที่พ้นก าหนดเวลาช าระ 
     อัตราร้อยละที่จะคิดเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  สูง   
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การวิเคราะห์อายุลูกหนี้ (Aging) 
   ตั้งค่าเผื่อฯ จากยอดลูกหนี้เป็นกลุ่ม ๆ  
เป็นการวิเคราะห์อายุลูกหนี้เป็นกลุ่ม ๆ เพื่อตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เช่น 

กลุ่มที่ 1   
 หนี้ที่ยังไม่พ้นก าหนดช าระ  คาดว่าจะเก็บไม่ได้         1% 

กลุ่มที่ 2 
 หนี้ที่พ้นก าหนดช าระ 1-30 วัน                       “                  5% 
 หนี้ที่พ้นก าหนดช าระ 31-60 วัน             “                 10%   
 หนี้ที่พ้นก าหนดช าระ 61-90 วัน             “                 20% 
 หนี้ที่พ้นก าหนดช าระเกิน 91 วัน             “                 25% 

  



 ในวันสิ้นงวดบริษัท สีฟ้า จ ากัดมียอดคงเหลือของบัญชีค่าเผื่อ 

    หนี้สงสัยจะสูญ 4,000 บาท และลูกหนี้การค้า 230,000.- บาท ซึ่งมี
รายละเอียดของบัญชีแยกประเภทลูกหนี้ จ านวน 4 ราย ดังต่อไปนี้ 

1. ลูกหนี้ -  ก   มีจ านวน 40,000 บาท  
    ขายเชื่อในวันที่ 10 สิงหาคม 25x7 เงื่อนไข 2/10, n/30 

2. ลูกหนี้ - ข   มีจ านวน 20,000 บาท 
     ขายเช่ือในวันที่ 2 กันยายน 25x7 จ านวน 10,000 .-เงื่อนไข 2/10, n/45   

     ขายเช่ือในวันที่ 15 กันยายน 25x7 จ านวน 10,000.-เงื่อนไข 2/10, n/60 
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โจทย์ตัวอย่าง (ต่อ) 



3. ลูกหนี้ - ค  มีจ านวน 50,000 บาท 
      ขายเช่ือในวันที่  10 ตุลาคม  25x7 จ านวน 20,000 บาท เง่ือนไข  2/10, n/30     

      ขายเชื่อในวันที่ 5 พฤศจิกายน  25x7 จ านวน 30,000 บาท เง่ือนไข 2/10, n/30  

4. ลูกหนี ้- ง  มีจ านวน 120,000 บาท  
       ขายเช่ือในวันที่ 1 กันยายน  25x7  จ านวน 20,000.- เงื่อนไข  2/10, n/30    

       ขายเช่ือในวันที่ 25  ตุลาคม  25x7 จ านวน 40,000 .- เงื่อนไข 2/10, n/45   

       ขายเชื่อในวันที่ 5 ธันวาคม  25x7 จ านวน 40,000 .- เงื่อนไข 2/10, n/60   

    ขายเช่ือในวันที ่10 ธันวาคม  25x7 จ านวน 20,000.- เงื่อนไข 2/10, n/30   
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โจทย์ตัวอย่าง (ต่อ) 



โจทย์ตัวอย่าง 
 บริษัท สีฟ้า  จ ากัด  มีนโยบายประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็น

อัตราร้อยละ ตามวิธีวิเคราะห์อายุลูกหนี้  ซึ่งกิจการได้จัดแบ่งกลุ่ม
ลูกหนี้และอัตราร้อยละของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในแต่ละกลุ่ม มีดังนี้ 

กลุ่ม 1  หนี้ท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ   1% 

กลุ่ม 2  หนี้พ้นก าหนดช าระ 1-30 วัน  2% 

กลุ่ม 3  หนี้พ้นก าหนดช าระ 31-60วัน  5% 

กลุ่ม 4  หนี้พ้นก าหนดช าระ 61-90 วัน  10% 

กลุ่ม 5  หนี้พ้นก าหนดช าระเกิน 90 วันขึ้นไป 20% 
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การนับวันคงค้างและเงื่อนไขการให้สินเชื่อ 
1. ลูกหนี-้ก  เง่ือนไขการช าระ 2/10, n/30 
  จ านวน 40,000 บาท  ขายเช่ือในวันที่ 10 สิงหาคม 25x7 เงื่อนไข 2/10, n/30 

   ส.ค.  31-10  = 21 

     ก.ย.            = 30 

        ต.ค.            = 31 

        พ.ย.            = 30 

        ธ.ค.    = 31   

    รวม        =143 วัน 

       หัก ระยะเวลาให้ค้างช าระ     = 30 วัน    

       พ้นก าหนดช าระตามเงื่อนไข  = 113 วัน 
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กลุ่ม 5 



การนับวันคงค้างและเงื่อนไขการให้สินเชื่อ 
 2. ลูกหนี-้ ข  แยกตามวันที่ขาย ดังนี้   
      ครั้งที่ 1 เป็นหนี้ 10,000.- เงื่อนไข 2/10, n/45 ค้างช าระตั้งแต่ 2 ก.ย  -31 ธ.ค.  

      ก.ย. 30-2=28+31+30+31= 120 วัน 

      พ้นก าหนดเวลาช าระตามเงื่อนไข =120-45 = 75 วัน 

       

       ครั้งที่ 2 เป็นหนี้ 10,000.- เงื่อนไข 2/10n/60 ค้างช าระตั้งแต่ 15 ก.ย -31 ธ.ค.  

       ก.ย. 30-15=15+31+30+31= 107 วัน 

       พ้นก าหนดเวลาช าระตามเงื่อนไข = 107-60 = 47 วัน  
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กลุ่ม 3 

กลุ่ม 4 



การนับวันคงค้างและเงื่อนไขการให้สินเชื่อ 

3. ลูกหนี้ – ค แยกตามวันที่ขาย ดังนี้    
    ครั้งที่ 1 เป็นหนี้ 20,000.- เงื่อนไข 2/10, n/30 ค้างช าระ 10 ต.ค.- 31 ธ.ค.  

ต.ค. 31-10 = 21+30+31= 82 วัน 

    พ้นก าหนดเวลาช าระตามเงือ่นไข =  82 – 30 =  52  วัน 

     

    ครั้งที่ 2 เป็นหนี้ 30,000.- เงื่อนไข 2/10, n/30 ค้างช าระ 5 พ.ย.- 31  ธ.ค. 
พ.ย. 30-5 = 25 + 31 = 56 วัน 

    พ้นก าหนดเวลาช าระตามเงือ่นไข = 56 – 30 = 26 วัน 
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กลุ่ม 2 

กลุ่ม 3 



การนับวันค้างช าระและเงื่อนไขการให้สินเชื่อ 
4. ลูกหนี ้- ง มีจ านวน 120,000 บาท เงื่อนไข  2/10, n/30  
  ครั้งที่ 1 เป็นหนี้ 20,000.- ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-31 ธ.ค. =121 วัน 

       พ้นก าหนดเวลาช าระตามเงื่อนไข =  121 – 30 =  91  วัน 

  ครั้งที่ 2 เป็นหนี้ 40,000.- ตั้งแต่วันที่ 25  ต.ค.31- ธ.ค.  =67  วัน 

       พ้นก าหนดเวลาช าระตามเงื่อนไข =  67 – 45 =  22  วัน   

   ครั้งที่ 3 เป็นหนี้ 40,000.-ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. -31 ธ.ค.=26 วัน 

       ยังไม่พ้นก าหนดเวลาช าระตามเงื่อนไข  

  ครั้งที่ 4 เป็นหนี้ 20,000.-ตั้งแต่วันที่ 10 -31 ธ.ค.   =21 วัน 

       ยังไม่พ้นก าหนดเวลาช าระตามเงื่อนไข  
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กลุ่ม 1 

กลุ่ม 1 

กลุ่ม 5 

กลุ่ม 2 



 บริษัท สีฟ้า  จ ากัด 
   ตารางแสดงการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ 

    วันที่  31  ธันวาคม  25x7 

 
ลูกหนี ้

 
จ านวนเงิน

รวม 

 
หนี้ที่ยังไม่ 
ถึงก าหนด

ช าระ 
 

 

หนี้ที่พ้นก าหนดช าระแล้ว 
1 – 30 วัน 31 – 60 วัน 61 – 90 วัน เกินกว่า 90 วัน 

ร้าน –ก 
ร้าน –ข 
ร้าน –ค 
ร้าน –ง 

40,000 
20,000 
50,000 

120,000 

- 
- 
- 

60,000 

- 
- 

30,000 
40,000 

- 
10,000 
20,000 

- 

- 
10,000 

- 
- 

40,000 
- 
- 

20,000 
รวม 230,000 60,000 70,000 30,000 10,000 60,000 
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1 2 3 4 5 



 บริษัท สีฟ้า  จ ากัด 
ตารางแสดงการค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

วันที่ 31 ธันวาคม 25x7  
 

ประเภทลูกหนี ้
จ านวนลูกหนี้

ปลายงวด 
อัตราร้อยละที่คาดว่า 

จะเรียกเก็บไม่ได้ 
ค่าเผ่ือ 

หนี้สงสัยจะสูญ 
กลุ่ม 1 หนีท้ี่ยังไม่พ้นก าหนดช าระ 
กลุ่ม 2 พ้นก าหนดแล้ว 1-30 วัน 
กลุ่ม 3 พ้นก าหนดแล้ว 31-60 วัน 
กลุ่ม 4 พ้นก าหนดแล้ว 61-90 วัน 
กลุ่ม 5 พ้นก าหนดเกินกว่า 90 วัน 
                               รวม 

60,000 
70,000 
30,000 
10,000 
60,000 

1% 
2% 
5% 
10% 
20% 

600 
1,400 
1,500 
1,000 
12,000 

230,000 16,500 
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 บริษัท สีฟ้า  จ ากัด 
   ตารางแสดงการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ และค านวณคา่เผื่อนหนีส้งสยัจะสูญ 

    วันที่  31  ธันวาคม  25x7 
 

ลูกหนี ้
 

จ านวนเงิน
รวม 

 
หนี้ที่ยังไม่ 

ถึงก าหนดช าระ 
 

หนี้ที่พ้นก าหนดช าระแล้ว 
1 – 30 วัน 31 – 60 วัน 61 – 90 วัน เกินกว่า 90 วัน 

ร้าน –ก 
ร้าน –ข 
ร้าน –ค 
ร้าน –ง 

40,000 
20,000 
50,000 

120,000 

- 
- 
- 

60,000 

- 
- 

30,000 
40,000 

- 
10,000 
20,000 

- 

- 
10,000 

- 
- 

40,000 
- 
- 

20,000 
รวม 230,000 60,000 70,000 30,000 10,000 60,000 

%ที่คาดว่าจะสูญ 1% 2% 5% 10% 20% 
จ านวนค่าเผื่อฯ 16,500 600 1,400 1,500 1,000 12,000 
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การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

จ านวนค่าเผื่อฯ มียอดคงเหลือ Cr. 4,000 บาท 
จ านวนค่าเผื่อฯ ที่ต้องการ 16,500 บาท 
จ านวนที่จะต้องปรับปรุง 16,500 - 4,000=12,500 
 การบันทึกบัญช ี
 Dr. หนี้สงสัยจะสูญ (55)      12,500 
   Cr.ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(1.1)        12,500 
        ภายหลังปรับปรุง บัญชีค่าเผื่อฯ มียอดคงเหลือ (12,500+4,000=16,500) 



การยกไปบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL) 

      บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ        No.  1.1 

ยอดยกมา                  4,000 

ปรับปรุงค่าเผื่อฯ         12,500 

16,500 



การยกไปบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL) 

           บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ        No.  55 

ปรับปรุงค่าเผื่อฯ      12,500 
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การแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนฯ 
งบก าไรขาดทุนฯ 

รายได้.- 
 ขายสินค้า     1,000,000 
     
ค่าใช้จ่าย.- 
 หนี้สงสัยจะสูญ        12,500 

1.25% 
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การแสดงรายการลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

                      สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน.- 
      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         xx 

  ลูกหนี้การค้า                         230,000 

  หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ           16,500    

  ลูกหนี้การค้า-สุทธ ิ           213,500 



ตัวอย่าง การนับอายุลูกหนี้ (Aging) 

ว.ด.ป. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต เครดิต คงเหลือ 
25x7 
ก.ค 16 
     25 
ส.ค 15 
ก.ย 10 

สมุดขายเชื่อ 
สมุดขายเชื่อ 
สมุดเงินสดรับ 
สมุดขายเชื่อ 

16,000 
15,000 

 
14,000 

-
- 
 
- 

 
 

16,000 

 
 
- 

16,000 
31,000 
15000 
29,000 

-
-
-
- 
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  บัญชีย่อยรายตัวลูกหนี้          บริษัท สายหมอก จ ากัด       2/10,n/30 

สรุป ยอดคงค้างของลูกหนี้-บริษัท สายหมอก 29,000.- 31 ธันวาคม 25x7 

ยอดที่ 1 ยอดคงค้าง 15,000.- ค้างเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 

ยอดที่ 2 ยอดคงค้าง 14,000.- ค้างเมื่อวันที่ 10 ก.ย.  



ตัวอย่าง การนับอายุบัญชีลูกหนี้ (ต่อ) 
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สรุปยอดลูกหนี้-บริษัท สายหมอก 29,000.-วันที่31 ธ.ค. 25x7 

ยอดที่ 1 ยอดคงค้าง 15,000.- ค้างเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 

ยอดที่ 2 ยอดคงค้าง 14,000.- ค้างเมื่อวันที่ 10 ก.ย.  

 ค้างช าระตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค.-31 ธ.ค.=6+31+30+31+30+31=159 วัน 
 วันพ้นก าหนดช าระ =159-30=129 วัน 

 ค้างช าระตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย.-31 ธ.ค.=20+31+30+31=112 วัน 
 วันพ้นก าหนดช าระ =112-30=82 วัน 



60 Intermediate Accounting I 

การจ าหน่ายหนี้สูญตามกฎกระทรวง 186 พ.ศ. 2534 
(เดิม กฎกระทรวง 159 พ.ศ. 2526) 

1.  ต้องเป็นหนี้ทีเ่กิดจากการประกอบการ 

2.  เป็นหนี้ที่มีหลักฐานจะฟ้องร้องได้ ยังไม่ขาดอายุความ 

3.  จ านวนหนี้ที่จะจ าหน่ายเป็นหนี้สูญ  แต่ละรายที่จะจ าหน่ายเป็นสูญแบ่งได้  

        3 ระดับ 
 -ระดับ 1 จ านวนเกิน 500,000 บาท 

 -ระดับ 2 จ านวนไม่เกิน 500,000 บาท 

 -ระดับ 3 จ านวนไม่เกิน 100,000 บาท  

ส าหรับลูกหนี้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไป     หรือ  

ลูกหนีส้ถาบันการเงินที่เป็นหนี้จ านวน ไม่เกิน 200,000 บาท    
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หลักเกณฑ์การจ าหน่ายหนี้สูญ (ต่อ) 

1. กรณี จ านวนหน้ีเกิน 500,000 บาท 

   1) กิจการมีหลักฐานการติดตามทวงถาม เพื่อให้แน่ใจว่า 

       ลูกหนี้ตาย หายสาบสูญ   

   2) ต้องมีการยื่นฟ้องในคดีแพ่งและศาลตัดสินว่าลูกหนี้ไม่ 

       สามารถช าระหนี้ได้  

   3) ต้องมีการยื่นฟ้องในคดีล้มละลาย และศาลตัดสินว่า 

       ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลาย 
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หลักเกณฑ์การจ าหน่ายหนี้สูญ (ต่อ) 

2. กรณีจ านวนหนี้ไม่เกิน 500,000 บาท 

    1) กิจการมีหลักฐานการติดตามทวงถาม เพื่อให้แน่ใจว่า 

       ลูกหนี้ถึงตาย หายสาบสูญ   

   2) ต้องมีการยื่นฟ้องในคดีแพ่งและศาลมีค าสั่งรับฟ้อง หรือ  

   3) ต้องมีการยื่นฟ้องในคดีล้มละลาย และศาลมีค าสั่งรับฟ้อง 
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หลักเกณฑ์การจ าหน่ายหนี้สูญ (ต่อ) 

3. กรณีจ านวนหนีไ้ม่เกิน 100,000 บาท  

   (ธนาคาร บริษัทเงินทุนอื่นจ านวน 200,000) 

     1) ให้ติดตามทวงถามเพื่อให้มั่นใจว่าลูกหนี้ตาย หายสาบสูญ 

     2) มีหลักฐานการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือผู้บริหารให้ 

        จ าหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชี   



มาตรฐานการบัญชี 101 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
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การบันทึกบัญชีการหนี้สูญได้รับคืน 
 Ø กรณเีข้าข่ายกฎหมายภาษีอากร        

 Dr.  ลูกหนี้การค้า         xx 

        Cr. หนี้สูญได้รับคืน          xx 

บันทึกรับเงินจากลูกหนี้ที่ตัดเป็นหนี้สูญ 

Dr. เงินสด                  xx 

        Cr. ลูกหนี้การค้า             xx          

รับเงินจากลูกหนี้ 

 Ø กรณไีม่เข้าข่ายกฎหมายภาษีอากร 
Dr. ลูกหนี้การค้า            xx   

     Cr.  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ        xx  

บันทึกตั้งลูกหนี้ที่เคยตัดเป็นหนี้สูญ 

Dr. เงินสด                   xx 

        Cr. ลูกหนี้การค้า                 xx            

รับเงินจากลูกหนี้ 



มาตรฐานการบัญชี 101 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
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การบันทึกบัญชีการหนี้สูญได้รับคืน 
 Ø กรณเีข้าข่ายกฎหมายภาษีอากร        

 Dr.  ลูกหนี้การค้า         xx 

        Cr. หนี้สูญได้รับคืน          xx 

บันทึกรับเงินจากลูกหนี้ที่ตัดเป็นหนี้สูญ 

Dr. เงินสด                  xx 

        Cr. ลูกหนี้การค้า             xx          

รับเงินจากลูกหนี้ 

 Ø กรณไีม่เข้าข่ายกฎหมายภาษีอากร 
Dr. ลูกหนี้การค้า            xx   

     Cr.  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ        xx  

บันทึกตั้งลูกหนี้ที่เคยตัดเป็นหนี้สูญ 

Dr. เงินสด                   xx 

        Cr. ลูกหนี้การค้า                 xx            

รับเงินจากลูกหนี้ 
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การบันทึกบัญชีการตัดจ าหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญ 
Ø กรณีเข้าขา่ยกฎหมายภาษีอากร         

Dr. หนี้สูญ                          xx 

         Cr.   ลูกหนี้การค้า                 xx 

ตัดลูกหนี้เป็นสูญ 

Dr.  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ      xx 

        Cr.  หนี้สงสัยจะสูญ                xx 

 ตัดค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจากการตัดหนี้สูญ 

 Ø กรณไีม่เข้าข่ายกฎหมายภาษี  

Dr. ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ       xx 

      Cr.  ลูกหนี้การค้า                    xx 

ตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญ 



69 Intermediate Accounting I 

การน าบัญชีลูกหนี้ไปหาเงินสด 
1.  การน าบัญชีลูกหนี้ค้ าประกันเงินกู้  (Pledging Accounts) 

2.  การโอนบัญชีลูกหนี ้(Assignment  Accounts) 

3.  การขายบัญชีลูกหนี ้(Factoring  Accounts) 

 สาเหตุในการโอนบัญชีลูกหนี้ไปกิจการอื่น 

 1.  การแข่งขันทางธุรกิจ  มีการจัดหาแหล่งเงินกู้ให้แก่ลูกค้า 

   ส าหรับสินค้าอายุการใช้งานยาว  มูลค่าสูง เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ 

 2.  มีเงินสดหมุนเวียนในกิจการโดยไม่ต้องกู้ยืม 

 3.  ลดต้นทุนในค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ เช่น ไม่เสียเวลาและ 

            ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บ  
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การน าบัญชีลูกหนี้ไปค้ าประกันเงินกู้  (Pledging Accounts) 
Ex.  1 มีนาคม 25x5 บริษัท ก. โอนลูกหนี้จ านวน 1 ,500,000.-บาท ให้แก่ธนาคารกรุงเทพฯ
เพื่อเป็นหลักประกันตั๋วเงินจ่ายมูลค่า 1,000,000.- บาท และบริษัท ก. เป็นผู้เก็บเงินจากลูกหนี้  
ธนาคารหักค่าธรรมเนียม 1%ของลูกหนี้ อัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงิน 6% ต่อปี บริษัท ก.จะส่งเงินที่
เก็บจากลูกหนี้ช าระเงินต้นส่วนดอกเบี้ยจะหาเงินสดจากแหล่งอื่น 

บริษัท ก. จ ากัด 
1 มี.ค.25x5 

Dr. เงินสด                 985,000 

    ค่าธรรมเนียมธนาคาร  15,000 

       Cr. ตั๋วเงินจ่าย             1,000,000 

บันทึกการกู้เงินเงินจากธนาคารกรุงเทพฯ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
1 มี.ค.25x5 

Dr. ตั๋วเงินรับ        1,000,000 

     Cr. เงินสด                      985,000 

          รายได้ค่าธรรมเนียม        15,000 

บันทึกการกู้ยืมของบริษัท ก. 
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 บริษัท ก. จ ากัด ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

ในเดือนมีนาคมเก็บเงินจากยอดลูกหนี้ 800,000 บาท ให้ส่วนลด 
10,000 และมีรับคืนสินค้า 20,000 บาท 
Dr. เงินสด                770,000  ไม่บันทึกบัญชี 

     ส่วนลดจ่าย           10,000 

     รับคืนสินค้า           20,000    

       Cr. ลูกหนี้การค้า                       800,000  

1 เม.ย.น าเงินส่งช าระหนี้แก่ธนาคารพร้อมดอกเบี้ยจ่าย 

Dr. ตั๋วเงินจ่าย           770,000 Dr. เงินสด           775,000 

     ดอกเบี้ยจ่าย            5,000       Cr. ตั๋วเงินรับ                  770,000 

        Cr. เงินสด                              775,000            ดอกเบี้ยรับ                   5,000 

ดอกเบี้ย 1,000,000x6%x1/12=5,000 
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 บริษัท ก. จ ากัด ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

ในเดือน เมษายนเก็บเงินจากลูกหนี้ที่เหลือทั้งหมดได้และ       
มีหนี้สูญเกิดขึ้น 20,000 บาท (1,500,000-800,000) 
Dr.เงินสด                     680,000 ไม่บันทึกบัญชี 
   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      20,000   

      Cr.  ลูกหนี้การค้า                      700,000 

30 เม.ย.น าเงินส่งช าระหนี้แก่ธนาคารพร้อมดอกเบี้ย  
Dr. ตั๋วเงินจ่าย               230,000 Dr. เงินสด                231,150 

     ดอกเบี้ยจ่าย                1,150         Cr. ตั๋วเงินรับ                    230,000 

      Cr. เงินสด                               231,150              ดอกเบี้ยรับ                     1,150            

ดอกเบี้ย  = 230,000x6%x1/12=1,150 
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การโอนบัญชีลูกหนี้ (Assignment of Accounts) 

1. มีผู้เกี่ยวข้อง 2 ฝ่าย ผู้โอน (Assignor) และผู้รับโอน (Assignee) 

2. มีสัญญาการกู้ยืมและตั๋วเงินจ่าย 

3. ชนิดของสัญญาอาจจะระบุว่าแจ้งลูกหนี้หรอืไม่แจ้งก็ได้ 

4. ผู้โอนยังต้องรับความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับคืน ส่วนลดจ่ายและหนี้สูญ 

5. มูลค่าการกู้ยืมประมาณ 60-90%ของยอดลูกหนี้ 

6. ผู้โอนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและดอกเบีย้แก่บริษัทการเงินตามข้อตกลง 
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การบันทึกบัญช-ีวันกู ้  Dr. Cr.   

Dr.ลูกหนี้ที่โอน 500,000 

           Cr. ลูกหนี้การค้า 500,000 

โอนบัญชีลูกหนี้ที่โอนเพื่อกู้ยืมเงิน 

Ex. บริษัท ก. โอนลูกหนี้มูลค่า 500,000 บาทให้แก่ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งได้ปล่อยกู้ในวงเงิน 
400,000 บาท เสียค่าธรรมเนียมธนาคาร 1%ของยอดลูกหนี้ กิจการได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
มูลค่า 400,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2%ต่อเดือนของเงินคงค้าง  การบันทึกบัญชี มีดังนี้ 

Dr. เงินสด   395,000       

     ค่าธรรมเนียมธนาคาร       5,000 

           Cr. ตั๋วเงินจ่าย 2%ต่อเดือน 400,000 

กู้ยืมเงินโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน i=2%ต่อเดือน 
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Ø   เก็บเงินจากลูกหนี้ Dr. Cr. 
Dr. เงินสด   391,000 

     ส่วนลดจ่าย 4,000 

     รับคืนฯ  5,000 

        Cr. ลูกหนี้ที่โอน  400,000 

Ex. ในระหว่างเดือน บริษัท ก.เก็บเงินจากลูกหนี้ที่โอน  400,000 บาท โดยมีรับคืน 
5,000 บาท ส่วนลดจ่าย 4,000 บาท และได้น าเงินที่เก็บได้ช าระหนี้ธนาคารพร้อม
ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อเดือนของเงินคงค้าง การบันทึกบัญชี มีดังนี้ 

Øน าเงินที่เก็บได้ช าระหนี้ธนาคารพรอ้มดอกเบี้ยค้างช าระ  1 เดือน 
Dr.  ตั๋วเงินจ่าย   383,000 

      ดอกเบี้ยจ่าย (400,000x2%x1) 8,000 

       Cr. เงินสด  391,000 

จ่ายช าระหนี้ตั๋วเงินจ่ายธนาคารกรุงเทพฯ 
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Ø  เก็บเงินจากลูกหนี้ Dr. Cr. 
Dr. เงินสด      80,000     

     ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  10,000 

        Cr. ลูกหนี้ที่โอน  90,000 

Ex. ในระหว่างเดือน บริษัท ก.เก็บเงินจากลูกหนี้ที่โอนรวม  90,000 บาท โดยมี หนี้สูญ 
10,000 บาท และได้น าเงินที่เก็บได้ช าระหนี้ธนาคารพร้อมดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย 2% 
ต่อเดือนของเงินคงค้าง การบันทึกบัญชี มีดังนี้ 

 Ø น าเงินที่เก็บได้ช าระหนี้ธนาคารพร้อมดอกเบี้ยค้างช าระ 1 เดือน 

Dr.  ตั๋วเงินจ่าย        17,000 

      ดอกเบี้ยจ่าย (17,000x2%x1) 340 

       Cr. เงินสด   17,340 

 น าเงินช าระหนี้ตั๋วเงินจ่ายที่คงคา้งธนาคารกรุงเทพฯ 
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Ø  โอนลูกหนี้กลับเข้าบัญชลีูกหนี้การคา้ Dr. Cr. 

Dr. ลูกหนี้การค้า      10,000     

        Cr. ลูกหนี้ที่โอน  10,000 

โอนลูกหนี้ที่โอนกลับเข้าบัญชลีูกหนี้การคา้ 

Ex. หลังจากช าระหนี้เงินกู้หมดแล้ว แต่ลูกหนี้ท่ีโอนยังรับช าระหนี้ไม่
หมด จ านวน 10,000 บาท การบันทึกบัญชี มีดังนี้ 
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การขายบัญชีลูกหนี้  (Factoring Accounts) 
 การขายลูกหนี้แบบไล่เบี้ยไม่ได้ - ขายขาด 
 -ผู้รับซื้อจะต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมด 
 -เกิดก าไรขาดทุนจากการขาย 
 -มีการส ารองการให้ส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า 
 การขายลูกหนี้แบบไล่เบี้ยได้ – ขายไม่ขาด (การกู้ยืม) 
 -ผู้รับซื้อสามารถเรียกร้องการช าระหนี้จากผู้ขายลดลูกหนี้ได้ 
 -ผู้ขายลดจะต้องประมาณหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนจากการขายลด 
 -ถ้ามีการไล่เบี้ยจากลูกหนี้ได้ ผู้ขายลดจะบันทึกลดหนี้พร้อมลด

ขาดทุนจากการขายลดลูกหนี้  
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การขายบัญชีลูกหนี้  (Factoring Accounts) 
ผู้รับซื้อลูกหนี้ 

(Factor) 

ลูกค้า  
(ลูกค้าขายปลีกหรือขายส่ง) 

บริษัทผู้ขาย  
(ผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่าย) 

3. ให้พิจารณาการให้สินเชือ่ 

5. เงินสด 
6. ช าระหนี้ 

1. สั่งซื้อ 

2. ส่งสินค้า 

4. เป็นผู้อนุมัติสินเชื่อ 


