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การดําเนินธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัว แมวาลูกหนี้โดยสวนใหญยังจะชําระหนี้
เมื่อถึงกําหนด หรือตามที่คาดหมายไว แตก็มีลูกหนี้บางรายที่ไมสามารถจะชําระหนี้ได และในทาง
ปฎิบัติก็ไมอาจจะระบุไดแนชัดวาลูกหนี้รายใดจะไมชําระหนี้จนกวาจะถึงกําหนดชําระหรือไดมี
การทวงถามจนถึงที่สุดแลว ทําใหมูลคาของลูกหนี้ที่จะแสดงในงบการเงินมีจํานวนสูงกวาความ
เปนจริง ดังนั้นจึงตองมีการประมาณจํานวนหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมไดขึ้นจํานวนหนึ่งกันไว
เปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และถาหากลูกหนี้ใดที่ไมสามารถเก็บเงินไดกิจการก็ตองมีการกําหนด
นโยบายบัญชีเกี่ยวกับการตัดบัญชีลูกหนี้ใหเปนหนี้สูญ ปญหาที่เกิดขึ้นตามก็คือจะตัดหนี้สูญ
อยางไรเพื่อใหกรมสรรพากรยอมรับ และใหกิจการไดรับผลประโยชนทางภาษีสูงสุด
กฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑ การจําหนายหนี้สูญคือ มาตรา 65 ทวิ (9) แหงประมวล
รัษฎากรไดบัญญัติไววา “การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ จะกระทําไดตอเมื่อเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง แตถาไดรับชําระหนี้ในรอบระยะเวลา
บัญชีใดใหนํามาคํานวณเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
หนี้ สูญรายใดได นํ ามาคํ านวณเปนรายไดแ ลว หากไดรับชํ า ระในภายหลังก็มิใ หนํามา
คํานวณเปนรายไดอีก’’
เงื่อนไขขอนี้ เปนเงื่อนไขเกี่ยวกับการจําหนายหนี้สูญที่จะถือเปนรายจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 186
(พ.ศ. 2534) และที่แกไขเพิ่มเติมไดวางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ไวดังนี้
1. หนี้สูญที่จะจําหนายจากบัญชีลูกหนี้ตองเปนหนี้ที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(1) ตองเปนหนี้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการ หรือหนี้ที่ได
รวมเปนเงินไดในการคํานวณกําไรสุทธิ ทั้งนี้ ไมรวมถึงหนี้ที่ผูเปน หรือเคยเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการเปนลูกหนี้ ไมวาหนี้นั้นจะเกิดขึ้นกอนหรือในขณะที่ผูนั้นเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการ
ตัวอยาง
• บริษัท เอบีซี จํากัด ไดจําหนายสินคาใหแกลูกคาเปนเงินเชื่อ และเมื่อถึงกําหนดเวลาชําระ
ลู ก ค า ผิ ด นั ด ไม ชํ า ระ ดั ง นี้ ค า สิ น ค า ที่ ลู ก ค า ไม ชํ า ระ บริ ษั ท สามารถตั ด เป น หนี้ สู ญ ได
เนื่องจากเปนหนี้ที่เกิดจากการประกอบกิจการ
• นายเหลือง เปนกรรมการบริษัท เอบีซี จํากัด ไดซื้อสินคาจากบริษัทของตนเปนเงินเชื่อ
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หากเปนหนี้อยางอื่นเชน พนักงานเก็บเงินของบริษัทไดรับชําระคาสินคาจากลูกหนี้ของ
บริษัทแลว พนักงานยักยอกเอาเงินดังกลาวไป กรณีนี้ไมถือวาเปนหนี้สูญเนื่องจากลูกหนี้ไดชําระ
หนี้แลว บริษัทตองถือเปนผลเสียหายอันเนื่องจากกิจการ ซึ่งบริษัทสามารถถือเปนรายจายไดโดย
ตองมีหลักฐานประกอบเชน หลักฐานการดําเนินคดีและคําพิพากษาของศาล
(2) ตองเปนหนี้ที่ยังไมขาดอายุความและมีหลักฐานโดยชัดแจงที่สามารถฟองรองลูกหนี้
ได
หนี้ที่ยังไมขาดอายุความ หมายถึง เปนหนี้ที่ยังไมลวงเลยเวลาที่กฎหมายกําหนดวาใหใช
สิทธิเ รีย กรองฟ องบังคั บ ได อายุ ค วามที่จ ะใชในการดํ า เนินคดีต ามประมวลกฎหมายแพง และ
พาณิชยจะมีอยูหลายกรณี เชนอายุความ 6 เดือนใชสําหรับกรณีผูใหเชาฟองผูเชาเกี่ยวกับสัญญาเชา
อายุความ 1 ปใชสําหรับผูซื้อฟองผูขายในกรณีที่ทรัพยสินที่ขายชํารุดบกพรอง อายุความ 2 ปใช
สําหรับสัญญาซื้อขาย อายุความ 3 ป ใชสําหรับคดีฟองผูออกตั๋วสัญญาใชเงินและผูรับรองตั๋ว
แลกเงิน อายุความ 5 ป ใชสําหรับฟองเรียกหนี้ดอกเบี้ยที่คางชําระ และอายุความ 10 ปใชสําหรับ
การฟองเรียกหนี้ที่กฎหมายมิไดกําหนดอายุความไวเชน การฟองเรียกหนี้เงินกู
หลักฐานโดยชัดแจง ตองเปนสิ่งที่สามารถยืนยันไดวาลูกหนี้เปนหนี้อยูจริงและยังไมได
ชําระหนี้ เชนใบรับสินคาของลูกหนี้แตลูกหนี้ยังไมไดชําระคาสินคา หรือเช็คของลูกหนี้ที่ธนาคาร
ปฏิเสธการชําระเงิน
2. หลักเกณฑการจําหนายหนี้สูญ มี 3 กรณี
2.1 ลูกหนี้ที่เปนหนี้แตละรายมีจํานวนเกิน 500,000 บาท
ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แตละรายมีจํานวนเกิน 500,000 บาท ขึ้นไป ตองดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(1) ไดติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณี โดยมีหลักฐานการติดตามทวงถาม
อยางชัดแจง และไมไดรับชําระหนี้ โดยปรากฏวา
(ก) ลูกหนี้ถึงแกความตาย เปนคนสาบสูญ หรือ มีหลักฐานวาหายสาบสูญไป และไมมี
ทรัพยสินใด ๆ จะชําระหนี้ได
(ข) ลูกหนี้เลิกกิจการ และมีหนี้ของเจาหนี้รายอื่นมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของ
ลูกหนี้อยูในลําดับกอนเปนจํานวนมากกวาทรัพยสินของลูกหนี้
กฎหมายกําหนดวา “หนี้ของลูกหนี้แตละราย” หมายถึงจํานวนหนี้ของลูกหนี้แตละรายเปน
หลัก แมวาลูกหนี้คนเดียวกันเปนหนี้เจาหนี้หลายจํานวนหรือหลายครั้งก็ตาม เชน บริษัท ก. เปนหนี้
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การจําหนายหนี้สูญตามขอ 1 (ก) (ข) เปนกรณีไมจําเปนตองฟองคดีตอศาล แตมีปญหาวา
จะตองเขาทั้ง (ก) และ (ข) หรือไม ซึ่งถาพิจารณาจากหลักกฎหมายจะพบวา กฎหมายไมไดใชคําวา
“และ” ดังนั้นกรณีดังกลาวเวลาพิจารณาจึงสามารถแยกออกจากกันได โดยกรณี (ก) ใชสําหรับ
ลูกหนี้ที่เปนบุคคลธรรมดาเนื่องจากบุคคลธรรมดาเทานั้นที่ตายหรือสาบสูญได และกรณี (ข) ใชกับ
ลูกหนี้ที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเนื่องจากบุคคลธรรมดาก็สามารถเลิกกิจการไดและนิติ
บุคคลจะมีเฉพาะการเลิกกิจการเทานั้น นอกจากนี้คําวา “เปนคนสาบสูญ” นั้นตองเปนกรณีที่ศาล
มีคําสั่งใหเปนคนสาบสูญตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 61 สวนคําวา “มีหลักฐาน
วาหายสาบสูญไป” แมจะไมมีคําสั่งศาลใหเปนคนสาบสูญหากแตมีหลักฐานเชนลูกหนี้โดยสารไป
กับเรือที่อับปางหรือเครื่องบินที่ตก และไมมีใครพบลูกหนี้แมแตซากศพลักษณะเชนนี้ก็เขาขายมี
หลักฐานวาหายสาบสูญไป
(2) ไดดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีแพงหรือไดยื่นคําขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้ราย
อื่นฟองในคดีแพง และในกรณีนั้น ๆ ไดมีคําบังคับหรือคําสั่งของศาลแลว แตลูกหนี้ไมมีทรัพยสิน
ใด ๆ จะชําระหนี้ได
หลักฐานที่จะใชในการจําหนายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ในคดีแพง กรมสรรพากรได
วางหลักเกณฑไววาจะตองเปนหลักฐานที่สามารถพิสูจนไดวาไดดําเนินการบังคับคดีถึงที่สุดแลว
และลูกหนี้ไมมีทรัพยสินใดๆ จะชําระหนี้ไดมาประกอบการตัดหนี้สูญ เชนหนังสือยืนยันจากกรม
บังคับคดี หรือสําเนาการดําเนินการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี (กค 0802/1241 ลงวันที่ 21
มกราคม 2535) แตถาเปนเพียงรายงานของเจาหนี้ในการติดตามทรัพยสินของลูกหนี้และคําบังคับ
ของศาลที่ใหลูกหนี้ปฏิบัติตามคําพิพากษามาเปนหลักฐานในการจําหนายหนี้สูญนั้นยังไมเพียงพอ
ในการจําหนายหนี้สูญตามกฎหมาย (กค 0802/18041 ลงวันที่ 15 กันยายน 2536)
การจํ า หน า ยหนี้ สู ญ ออกจากบั ญ ชี ลู ก หนี้ ไ ม ว า จะเป น หนี้ ข องลู ก หนี้ ใ นประเทศหรื อ
ตางประเทศจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ดังนั้น
เจาหนี้ไมสามารถใชคําพิพากษา คําบังคับ หรือคําสั่งของศาลตางประเทศเปนหลักฐานในการ
จําหนายหนี้สูญได (กค 0706/4678 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2547) นอกจากนี้กรณีที่บริษัทมีการ
ปลดหนี้ใหกับลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล หนี้ที่บริษัทไดปลดใหลูกหนี้ไม
สามารถตัดเปนหนี้สูญได(กค 0706/12674 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2546)
(3) ไดดําเนินการฟองในคดีลมละลาย หรือไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้
รายอื่น ฟ องในคดี ลมละลาย และในกรณีนั้น ๆ ไดมีการประนอมหนี้กับลู กหนี้ โดยศาลมีคํา สั่ง
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การประนอมหนี้ หมายถึง การที่ลูกหนี้ขอทําความตกลงกับเจาหนี้ หลังจากศาลมีคําสั่ง
พิทักษทรัพยเด็ดขาดแลว โดยลูกหนี้จะชําระหนี้ใหกับเจาหนี้แตเพียงบางสวน
เมื่อศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยกับประนอมหนี้ ผูฟองคดีลมละลายหรือโจทกยอมมีสิทธิ
จําหนายหนี้ที่นํามาฟองคดีลมละลายออกจากบัญชีลูกหนี้ไดในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นได และกรณี
ที่เจาหนี้ไมไดเปนโจทกฟองคดีเองแตมีเจาหนี้รายอื่นเปนผูฟองและเจาหนี้ไดยื่นคําขอรับชําระหนี้
แลว รวมถึงกรณีที่ลูกหนี้ประนอมหนี้ไมสําเร็จ ศาลก็จะมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลายซึ่งหาก
เปนในกรณีนี้จะตองมีการแบงทรัพยสินของลูกหนี้ครั้งแรกกอนจึงจะจําหนายหนี้สูญออกจาก
บัญชีลูกหนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการแบงทรัพยสินครั้งแรกได ดังนั้นเฉพาะสวนของหนี้ที่
ไมไดรับชําระเทานั้นเจาหนี้จึงมีสิทธิจําหนายเปนหนี้สูญได
หากเปนกรณีที่มีลูกหนี้รวมและผูค้ําประกันถูกดําเนินคดีลมละลาย การจําหนายหนี้สูญจะ
กระทําไดตอเมื่อศาลพิพากษาใหลูกหนี้รวมทุกคนและผูค้ําประกันเปนบุคคลลมละลายและไดมีการ
แบงทรัพยสินครั้งแรกของลูกหนี้รวมทุกคนรวมทั้งผูค้ําประกันดวย (กค 0802/374 ลงวันที่ 7
มกราคม 2537)
ตัวอยาง
• บริษัทไดดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีลมละลาย เมื่อลูกหนี้ดังกลาวถูกศาลพิพากษาใหเปน
บุค คลล มละละลาย และได มี ก ารแบ ง ทรั พ ยสิ น ของลู ก หนี้ นั้ น ครั้ ง แรกไปแล ว ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีใด ก็ใหบริษัทจําหนายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ไดในรอบระยะเวลา
บัญชีนั้น โดยไมตองรออายุความ 10 ป แตอยางใด (กค.0802/12799 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม
2537)
2.2 ลูกหนี้ที่เปนหนี้แตละรายมีจํานวนไมเกิน 500,000 บาท
ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แตละรายมีจํานวนไมเกิน 500,000 บาท ตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) ไดติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณี โดยมีหลักฐานการติดตามทวงถาม
อยางชัดแจง และไมไดรับชําระหนี้ โดยปรากฏวา
(ก) ลูกหนี้ถึงแกความตาย เปนคนสาบสูญ หรือ มีหลักฐานวาหายสาบสูญไป และไมมี
ทรัพยสินใด ๆ จะชําระหนี้ได
(ข) ลูกหนี้เลิกกิจการ และมีหนี้ของเจาหนี้รายอื่นมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของ
ลูกหนี้อยูในลําดับกอนเปนจํานวนมากกวาทรัพยสินของลูกหนี้
การจําหนายหนี้สูญตามขอ 2.2 (1) จะมีหลักเกณฑเดียวกับการจําหนายหนี้สูญตามขอ 2.1
(1)
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(2) ไดดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีแพง และศาลไดมีคําสั่งรับคําฟองนั้นแลวหรือไดยื่นคํา
ขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดีแพงและศาลไดมีคําสั่งรับคําขอนั้นแลว
กฎหมายกํา หนดเพีย งแต ใ หศาลมีคําสั่งรับ ฟองคดีที่เ จา หนี้ฟอ งหรื อยื่ น คําขอเฉลี่ ย หนี้
เจาหนี้ก็สามารถจําหนายหนี้สูญไดในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น(รอบระยะเวลาบัญชีที่ศาลรับฟอง
เทานั้น) ไดเลยโดยไมตองรอผลแหงคดีวาจะออกมาในรูปใด
(3) ไดดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีลมละลาย และศาลไดมีคําสั่งรับคําฟองนั้นแลว หรือได
ยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีที่ถูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดีลมละลายและศาลไดมีคําสั่งรับคําขอรับ
ชําระหนี้นั้นแลว
กฎหมายกําหนดใหสามารถจําหนายเปนหนี้สูญไดทันทีในรอบระยะเวลาบัญชีที่ศาลไดมี
คํา สั่ ง รับ คํ า ฟอ งในคดี ล ม ละลายหรื อ มีคํ า สั่ งรั บ คํ า ขอรั บชํ า ระหนี้ โดยไม ตอ งรอให มี ก ารแบ ง
ทรัพยสินครั้งแรกแตอยางไร
การจําหนายหนี้สูญตามกรณี 2.1 หรือ 2.2 กรรมการหรือหุนสวนผูจัดการของบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลผูเปนเจาหนี้ตองมีคําสั่งอนุมัติใหจําหนายหนี้เปนหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
ภายใน 30 วัน นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
2.3 ลูกหนี้ที่เปนหนี้แตละรายมีจํานวนไมเกิน 100,000 บาท
การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลอื่นที่มิใชธนาคาร
หรือบริษัทเงินทุนดังกลาว ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แตละรายมีจํานวนไมเกิน 100,000 บาทใหกระทํา
ไดโดยไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑในขอ 2.1 หรือ ขอ 2.2 ถาปรากฎวาไดมีหลักฐานติดตาม
ทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณีแลวแตไมไดรับชําระหนี้ และหากจะฟองลูกหนี้จะตองเสีย
คาใชจายไมคุมกับหนี้ที่จะไดรับชําระ
สําหรับการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนตามกฎหมายวา
ดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ในกรณีหนี้ของลูกหนี้
แตละรายมีจํานวนไมเกิน 200,000 บาท การจําหนายหนี้สูญก็สามารถทําไดเชนเดียวกับการจําหนาย
หนี้สูญของบริษัทที่มีหนี้ไมเกิน 100,000 บาท
ปญหาในการจําหนายหนี้สูญในกรณีนี้ คือเรื่องหลักฐานการติดตามทวงถามหนี้ กับเรื่อง
คาใชจายที่ไมคุมกับหนี้ที่จะไดรับชําระ กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือดังนี้ คือ ตองมีหนังสือ
บอกกลาวทวงถามลูกหนี้ของทนายความและใบตอบรับของกรมไปรษณียโทรเลข และรายงานการ
ติดตามและสืบทรัพยของลูกหนี้โดยมีผูใหญบานหรือเพื่อนบานขางเคียงลงชื่อรับรอง ถือวาไดมี
หลักฐานการติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณีแลวแตไมไดรับชําระหนี้และหากจะ
ฟองลูกหนี้จะตองเสียคาใชจายไมคุมกับหนี้ที่จะไดรับชําระ (กค 0802/14905 ลงวันที่ 25 สิงหาคม
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ตัวอยาง
• บริษัทมีหนี้ของลูกหนี้ชาวตางประเทศจํานวนไมเกิน 100,000 บาท บริษัทไดพยายาม
ติดตามหาลูกหนี้แตไมพบจึงไปแจงความไวที่สถานีตํารวจ และไดตรวจสอบไปที่แผนก
ทะเบียนและสถิติกองตรวจคนเขาเมืองปรากฎวาลูกหนี้ไดเดินทางออกนอกประเทศแลว
เมื่อบริษัทมีหลักฐานการติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณีแลว แตไมไดรับ
ชําระหนี้บริษัทสามารถจําหนายหนี้สูญจากบัญชีของบริษัทได โดยไมจําเปนตองมีการฟอง
ลูกหนี้ (กค.0802/05023 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2535)
การจํา หนา ยหนี้ สูญออกจากบัญชีลูก หนี้ เพื่อ ใหเ กิดประโยชนสูงสุด แกกิจการจะตอง
ดําเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ที่ไดกําหนดหลักเกณฑการจําหนายหนี้สูญไว
มิใชวาพอลูกหนี้ผิดนัดไมชําระหนี้ก็จําหนายหนี้สูญไดทันที โดยกฎกระทรวงฉบับดังกลาวได
แบงแยกลักษณะของลูกหนี้ที่จะตัดจําหนายออกจากบัญชีลูกหนี้อยู 3 กรณีดวยกันซึง่ แตละกรณีกจ็ ะ
มีข อ กํ า หนดของกฎหมายที่ แ ตกต า งกั น ไป หากกิ จ การปฏิ บั ติไ ม ถู ก ต อ งหรื อไม ส อดคล อ งกั บ
หลักเกณฑที่กําหนดก็จะสงผลใหกิจการตองมีการปรับปรุงกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางภาษี
อากรเสียใหมนั่นหมายถึงกิจการอาจจะตองเสียภาษีอากรหรือเงินเพิ่มหรือเบี้ยปรับเพิ่มขึ้น
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