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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 381 (พ.ศ. 2565)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการจาหน่ายหนี้สญ
ู จากบัญชีลูกหนี้
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๔ แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓ และมาตรา ๖๕ ทวิ (๙)
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕)
พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ จัตวา แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘๖ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบั บ ที่ 367 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการจ าหน่ า ยหนี้ สู ญ
ออกจากบัญชีลูกหนี้ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ จัตวา การจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้อื่น ในส่วนของหนี้ที่เจ้าหนี้
ดังกล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของเจ้าหนีอ้ ื่น ซึ่งได้ดาเนินการ
ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้ โ ดยน าหลั ก เกณฑ์ ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้ ข องสถาบั น การเงิ น ที่ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศกาหนดมาใช้โดยอนุโลม ให้กระทาได้โดยไม่ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์
ในข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือข้อ ๖ ดังนี้
(1) เจ้าหนี้อื่นที่เป็นบริษัทที่มิใช่สถาบันการเงินตาม (๗) (๘) หรือ (๙) ของบทนิยามคาว่า
“บริษัทที่มิใช่สถาบันการเงิน ” ในส่วนของหนี้ที่เจ้าหนี้ดังกล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ในระหว่างวันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
(2) เจ้าหนี้อื่นนอกจาก (1) ในส่วนของหนี้ที่ เจ้าหนี้ดังกล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ในระหว่าง
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕65 ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕69
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า
(๑) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(2) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
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(3) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
(4) นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีประกาศกาหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
“เจ้าหนี้อื่น” หมายความว่า
(1) เจ้าหนี้ที่เป็นบริษัทที่มิใช่สถาบันการเงิน
(2) เจ้าหนี้อื่นนอกจาก (1) ซึ่งได้ดาเนินการเจรจาร่วมกับสถาบัน การเงินในการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ และได้ทาความตกลงเป็นหนังสือร่วมกับเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน
“บริษัทที่มิใช่สถาบันการเงิน” หมายความว่า บริษัทที่มิใช่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงินและประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้
(1) บริษทั ที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย
(2) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับซึ่งเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมาย
(3) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสิน เชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับซึ่งเป็น
กิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย
(4) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับซึ่งเป็นกิจการที่ต้อง
ขออนุญาตตามกฎหมาย
(5) บริษัทที่ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(6) บริษัทที่ประกอบธุรกิจให้ เช่าแบบลีสซิ่งที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย
(7) บริษัทที่ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อที่เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(8) บริษัทที่ประกอบธุรกิจให้เช่าแบบลีสซิ่งที่เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(9) บริษัทที่ มิใช่สถาบัน การเงินอื่นที่เข้าร่วมและดาเนินการตามโครงการช่วยเหลือลูกหนี้
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
“บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน” หมายความว่า บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
“ลูกหนี้” ให้หมายความรวมถึงผู้ค้าประกันของลูกหนี้ด้วย”
ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้อ ไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ทาให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้
จ านวนมาก จ าเป็ น ต้องมีการปรั บ ปรุ งโครงสร้างหนี้เพื่อให้ ลู กหนี้และผู้ ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสามารถที่จะประกอบกิจการและชาระหนี้ได้ตามปกติเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศดาเนินไปได้
อย่างต่อเนื่อง สมควรกาหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสาหรับการจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้
ซึ่งเป็ น เจ้ าหนี้ อื่น ส าหรั บ ส่ ว นของหนี้ ที่ได้ปลดหนี้ให้ แก่ลู กหนี้ อันเนื่อ งมาจากการปรับปรุ งโครงสร้ า งหนี้
จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

