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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๘ )
ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓ และมาตรา ๖๕ ทวิ (๙) แหงประมวล
รัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.
๒๕๒๕ อั น เป น พระราชบั ญ ญัติ ที่ มีบ ทบัญ ญั ติบ างประการเกี่ย วกับ การจํา กั ดสิ ท ธิแ ละเสรีภ าพ
ของบุ ค คล ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ ๖ ทวิ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘๖ (พ.ศ. ๒๕๓๔)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
จําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๖ ทวิ การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจาหนี้ซึ่งเปนสถาบันการเงินในสวน
ของหนี้ที่เจาหนี้ดังกลาวไดปลดหนี้ใหแกลูกหนี้ในระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด ใหกระทําไดโดย
ไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑในขอ ๔ ขอ ๕ หรือขอ ๖
“สถาบันการเงิน” หมายความวา
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(๑) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
(๒) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวย
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(๓) บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย
(๔) นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี”
ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ ๖ จัตวา แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘๖ (พ.ศ. ๒๕๓๔)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการจําหนายหนี้สูญ
จากบัญชีลูกหนี้ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๖ จัตวา การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจาหนี้อื่น ในสวนของหนี้ที่เจาหนี้
ดังกลาวไดปลดหนี้ใหแกลูกหนี้ในระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของเจาหนี้อื่น ซึ่งไดดําเนินการปรับปรุง
โครงสร า งหนี้ โ ดยนํ า หลั ก เกณฑ ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร า งหนี้ ข องสถาบั น การเงิ น ที่ ธ นาคารแห ง
ประเทศไทยประกาศกําหนดมาใชโดยอนุโลม ใหกระทําไดโดยไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑใน
ขอ ๔ ขอ ๕ หรือขอ ๖
“สถาบันการเงิน” หมายความวา
(๑) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
(๒) ธนาคารออมสินตามกฎหมายวาดวยธนาคารออมสิน
(๓) บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหารสินทรัพย
สถาบันการเงิน
(๔) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(๕) บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย
(๖) บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
(๗) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืมเงิน
เพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม
(๘) นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
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“เจาหนี้อื่น” หมายความวา เจาหนี้ที่มิใชสถาบันการเงิน ซึ่งไดดําเนินการเจรจารวมกับ
สถาบันการเงินในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหแกลูกหนี้ และไดทําความตกลงเปนหนังสือรวมกับ
เจาหนี้ซึ่งเปนสถาบันการเงิน
“ลูกหนี้” หมายความวา ลูกหนี้ของเจาหนี้อื่น ซึ่งเปนลูกหนี้ของสถาบันการเงินดวย และ
ใหหมายความรวมถึงผูค้ําประกันของลูกหนี้ดวย”
ขอ ๓ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป
ใหไว ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘
สมคิด จาตุศรีพิทักษ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจอันสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ของภาคเอกชน ทําใหสถาบันการเงินและ
เจ า หนี้ อื่ น ต อ งปรั บ ปรุ ง โครงสร า งหนี้ เ พื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ความสามารถในการชํ า ระหนี้ ข องลู ก หนี้
ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘๖ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการจําหนายหนี้
สูญจากบัญชีลูกหนี้ ไดกําหนดใหสถาบันการเงินและเจาหนี้อื่นที่เจรจาและตกลงปรับปรุงโครงสรางหนี้
รวมกับสถาบันการเงินสามารถจําหนายหนี้สูญที่เกิดจากการปลดหนี้จากบัญชีลูกหนี้ได แตโดยที่ในขณะนี้
การปรับปรุงโครงสรางหนี้ดังกลาวยังดําเนินการไมเสร็จสิ้น ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ดังกลาว สมควรขยายระยะเวลาในการใหสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับการจําหนายหนี้สูญ
จากบัญชีลูกหนี้ของเจาหนี้ซึ่งเปนสถาบันการเงินหรือของเจาหนี้อื่นที่เจรจาและตกลงปรับปรุงโครงสราง
หนี้รวมกับสถาบันการเงินออกไปอีก สําหรับสวนของหนี้ที่ไดปลดหนี้ใหแกลูกหนี้ในระหวางวันที่ ๑
มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

