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แถลงการณก์รมตรวจบัญชสีหกรณ์ 
เรื่อง การประมาณการคา่เผื่อหนีส้งสัยจะสูญลกูหนี้เงนิใหกู้้ตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณว์า่ดว้ย 

การบญัชีของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรพ.ศ. 2563 
..................................... 

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 
ก าหนดเรื่องการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในข้อ 26 โดยก าหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการประมาณ
การค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการพิจารณาการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ดังนี้ 

1. ให้สหกรณ์ต้องท าการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ส าหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
ไม่ได้ ณ วันสิ้นปีทางบัญชี เพ่ือปรับมูลค่าของลูกหนี้เงินกู้ โดยแสดงเป็นรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หักจากบัญชีลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน  

2. แยกหลักเกณฑ์ในการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยแยกตามประเภทของสหกรณ์
เพ่ือให้การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหรือการกันส ารองเป็นไปตามหลักเกณฑ์การก ากับ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และเพ่ือให้การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ดังนี้ 

(1)*สหกรณป์ระเภทการเกษตร นิคม ประมง ร้านคา้ และบริการ และกลุ่มเกษตรกร ให้
ประมาณการคา่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องการประมาณการค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ  
(2) สหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ให้ประมาณการค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญตามกฎกระทรวงว่าด้วย การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส ารอง 
3. ให้น ารายการดังต่อไปนี้ มาพิจารณาก่อนการประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปีทางบัญชี

(1) จ านวนเงินทีได้รับช าระหนี้หลังวันสิ้นปี แต่ก่อนวันที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบ
การเงิน 

(2) เงินฝากของลูกหนี้ที่ฝากไว้กับสหกรณ์ตามจ านวนเงินที่เจ้าของบัญชีดังกล่าว ท าสัญญาตก
ลงผูกพันค้ าประกันหนี้ของลูกหนี้และให้สิทธิแก่สหกรณ์สามารถถอนเงินฝากเพ่ือช าระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึง
ก าหนดช าระ 

(3) หลักทรัพย์รัฐบาล หรือหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังค้ าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย และ
เจ้าของหลักทรัพย์นั้นได้ท าสัญญาตกลงผูกพันค้ าประกันหนี้ของลูกหนี้ให้หักได้ตามมูลค่าหลักทรัพย์
เท่าท่ีได้น ามาเป็นหลักประกันกับสหกรณ์ 

(4) ที่ดิน หรือท่ีดินพร้อมอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่จดจ านองไว้กับสหกรณ์ กรณีประเมินโดยทาง
ราชการให้หักได้เต็มจ านวน กรณีประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินรับอนุญาตให้หักได้ ร้อยละ 70 
ของราคาประเมิน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าวงเงินที่ระบุไว้ในสัญญาจ านอง 

 หลักการในข้อนี้ เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน  โดยสาระส าคัญของเรื่องนี้ คือ 
สหกรณ์ต้องมีการประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ส าหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยถือเป็นบัญชี
ปรับมูลค่าท่ีแสดงเป็นรายการหักจากบัญชีลูกหนี้ในงบการเงิน เพ่ือให้ยอดลูกหนี้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ
ของลูกหนี้ที่คาดหมายว่าจะเรียกเก็บได้ ณ วันสิ้นปีทางบัญชี 
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 วิธีการในการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสามารถท าได้
หลายวิธี เช่น ค านวณเป็นร้อยละของยอดลูกหนี้ จัดกลุ่มจ าแยกอายุของลูกหนี้ที่ค้างช าระ หรือพิจารณา
จากลูกหนี้ในแต่ละราย แล้วน ามายอดลูกหนี้คงเหลือตามบัญชีมาค านวณหาความเป็นไปได้ว่า ลูกหนี้มี
ความสามารถที่จะช าระหนี้ให้เป็นไปตามก าหนดสัญญาหรือไม่ หรือมีลูกหนี้รายใดที่มีพฤติการณ์ที่จะไม่
สามารถช าระหนี้ได้ โดยอาศัยการสังเกตจากพฤติกรรมการช าระหนี้ที่ผ่านมาในอดีต สภาพของลูกหนี้ใน
ปัจจุบัน และการวิเคราะห์ว่าอนาคตลูกหนี้รายนี้ยังมีความสามารถในการช าระหนี้อยู่หรือไม่ โดยไม่ต้อง
พิจารณาว่า ลูกหนี้รายนั้น มีหลักทรัพย์ค้ าประกันการช าระหนี้หรือไม่  
 ดังนั้น ในการก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้เงินให้กู้ของสหกรณ์ จ าต้องค านึงถึงหลักและวิธีการบัญชี กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของสหกรณ ์รวมถึงหลักและวิธีการสหกรณ์ด้วย จึงก าหนดวิธีการในการประมาณการค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยให้ใช้วิธีการค านวณจากอัตราร้อยละของลูกหนี้ที่ค้างช าระจ าแนกตามอายุหนี้ 
โดยหลักการคือ ลูกหนี้ที่ค้างนานจะมีโอกาสที่จะไม่ช าระหนี้สูงกว่าลูกหนี้ที่เพ่ิงค้างช าระ ฉะนั้น การ
ก าหนดอัตราร้อยละของลูกหนี้กลุ่มที่ค้างนานจึงก าหนดให้มีอัตราร้อยละสูงกว่าลูกหนี้ที่เพ่ิงค้างช าระ 
และในขณะเดียวกันได้ผ่อนปรนให้สามารถน าเอาหลักทรัพย์ที่ลูกหนี้มีอยู่มาหักก่อนการประมาณการได้ 
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 3  
 หากพิจารณาหลักทรัพย์ที่น ามาหักก่อนการประมาณการแล้ว จะเห็นได้ว่าทั้งหมดล้วนเป็น
หลักทรัพย์ที่มีอยู่จริงและสามารถวัดมูลค่าได้ในวันที่สหกรณ์ท าการประมาณการ ดังนั้น จึงไม่สามารถ
น าเอาทุนเรือนหุ้นของสมาชิก ซึ่งเป็นทุนของสหกรณ์มาหักก่อนการประมาณการได้ เพราะผิดหลักการ
บัญชี และไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องทุนของสหกรณ์   
 หลักเกณฑ์และวิธีการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในส่วนของสหกรณ์ตามข้อ 2 (1) นั้น 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ออกประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
พ.ศ. 2563 ก าหนดวิธีปฏิบัติและการจ าแนกอายุลูกหนี้เงินกู้ตามงวดที่ผิดนัดช าระหนี้ที่จะใช้เป็นเกณฑ์
ในการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว ดังนั้น ในขณะนี้ สหกรณ์ตาม (1) จึงถือใช้วิธีการ
ปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นไปตามระเบียบฯ ที่ก าหนด แต่เพ่ือมิให้
กฎเกณฑ์ที่ก าหนดใหม่นี้ กระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ์ในทันทีอย่างมี
นัยส าคัญ จึงก าหนดให้สหกรณ์สามารถทยอยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ใหม่ทุกปี ให้เสร็จสิ้น
ภายใน 5 ปี  
 ส าหรับสหกรณ์ตามข้อ 2 (2) นั้น ด้วยผลของบทเฉพาะกาลข้อ 88 ก าหนดว่าในขณะที่
กฎกระทรวงว่าด้วย การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส ารอง ยังไม่มีผลใช้บังคับ ก็ให้ใช้ระเบียบฯ เดิม
ไปพลางก่อน แต่หากสหกรณ์ใดประสงค์จะใช้เกณฑ์ใหม่ในการประมาณการค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ 
ก็สามารถด าเนินการได้ทันที แต่เพ่ือเป็นการผ่อนคลายมิให้การประมาณการตามหลักเกณฑ์ใหม่ มี
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินในทันทีอย่างมีสาระส าคัญ จึงได้ออกประกาศ 
นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  
ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ให้สหกรณ์อาจทยอยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่
ประมาณการตามเกณฑ์ข้อ 26 ทุกปี ให้เสร็จสิ้นภายใน 5 ปี ไดเ้ช่นกัน 
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 อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะมีได้ก็แต่ในสหกรณ์ที่มีปัญหาเรื่องการบริหาร
จัดการลูกหนี้เท่านั้น หากสหกรณใ์ดสามารถบริหารจัดการลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกหนี้สามารถ
ช าระหนี้ได้ตามก าหนดสัญญา หรือสามารถจัดให้ลูกหนี้มีหลักทรัพย์ค้ าประกันเพ่ือคุ้มครองหนี้ได้ 
สหกรณ์ก็ไม่จ าเป็นต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแต่อย่างใด ดังนั้น การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 
จึงเป็นการก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติทางบัญชีเพ่ือให้การแสดงรายการลูกหนี้เงินให้กู้ในงบการเงินของ
สหกรณ์ ณ วันสิ้นปี แสดงมูลค่าของลูกหนี้ที่สามารถช าระแก่สหกรณ์ได้ เพ่ือให้สมาชิกและผู้ใช้งบ
การเงินของสหกรณ์ได้รับทราบผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ์ที่ถูกต้องใกล้เคียงความ
จริงที่สุด ไม่ได้สร้างกฎเกณฑ์ใหม่ที่เป็นภาระเกินสมควรให้กับสหกรณ์แต่อย่างใด  
 




