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ค ำพพิำกษำศำลฎีกำ 

ภำษีธุรกิจเฉพำะส ำหรับสัญญำซือ้ขำยลูกหนี ้

บริษัท ก ได้ประมลูซือ้สนิเช่ือตามที่องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน (ปรส.) เปิดประมลู โดยได้ซือ้สินเช่ือสองราย
ซึง่เป็นลกูหนีบ้ริษัทเงินทนุ โดยมลูหนีเ้งินต้นรวมดอกเบีย้ 340 ล้านบาท  บริษัทฯ ซือ้มาในราคา 90 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯ
ได้ฟ้องลกูหนีท้ัง้สองรายให้ช าระหนีเ้งินต้นพร้อมดอกเบีย้ ซึ่งบริษัทฯและลกูหนีไ้ด้ท าสญัญาประนีประนอมยอมความ และ
ลกูหนีไ้ด้ช าระหนีท้ี่ค้างตามมลูหนีเ้ดิม  235 ล้านบาท และดอกเบีย้หลงัวนัท าสญัญาประนีประนอมยอมความเป็นเงิน 5 
ล้านบาท บริษัท ก ได้น าดอกเบีย้จ านวน 5 ล้านบาทไปยื่นแบบและช าระภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว แต่เจ้าพนกังานได้ประเมิน
รายรับดอกเบีย้เพิ่มเติมโดยน าเงินที่ได้รับช าระจ านวน 235 ล้านบาทมาค านวณหาดอกเบีย้ตามอตัราสว่นของเงินต้นและ
ดอกเบีย้ตามมลูหนีเ้ดิม ได้จ านวนดอกเบีย้ที่เพิ่มอีก 85 ล้านบาท บริษัทฯ จึงต้องช าระภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มเติมพร้อมกบัเบีย้
ปรับและเงินเพิ่ม บริษัท ก เห็นว่าการประกอบกิจการดงักลา่วเป็นการซือ้สินทรัพย์อนัเป็นสญัญาซือ้ขาย จึงไม่ต้องเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะ 

ศาลฎีกาวินิจฉยัวา่การท่ีบริษัทฯซือ้สนิทรัพย์สนิเช่ือธุรกิจจากบริษัทเงินทนุมีผลท าให้บริษัทฯได้รับโอนสิทธิเรียกร้องที่บริษัท
ผู้ขายเป็นเจ้าหนี ้โดยเป็นผู้มีสทิธิเรียกร้องตอ่ลกูหนีใ้ห้ช าระหนีด้งักลา่ว ซึง่เป็นหนีท้ัง้เงินต้นและดอกเบีย้ที่ลกูหนีค้้างช าระตอ่
เจ้าหนีเ้ดิม แม้บริษัทฯจะมิได้เป็นผู้ท าสญัญาให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีก็้ตาม ผลของสญัญาซือ้สินทรัพย์สินเช่ือธุรกิจท าให้บริษัทฯ 
ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องและเป็นเจ้าหนีต้่อลกูหนีด้งักล่าวเช่นเดียวกบัการบริษัทฯ ท าสญัญากู้ยืม การที่บริษัทฯด าเนินการ
บริหารจดัการสินทรัพย์ด้วยเงินลงทุนสงู ต้องมีการด าเนินการต่างๆและใช้ระยะเวลา ถือได้ว่าเป็นการประกอบกิจการโดย
ปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ 

 

เงนิได้จำกกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

นาย ก มีเงินได้จากการพนนัสลากกินรวบ )หวยใต้ดิน(  ศาลฎีกาวินิจฉยัวา่แม้เงินได้ดงักลา่วจะเป็นเงินท่ีได้มาจากการกระท า
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็เข้าลกัษณะเป็นเงินได้จากการอื่น เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร 
เงินได้พงึประเมินจากการพนนัหวยใต้ดินไมม่ีบทบญัญตัิของกฎหมายยอมให้หกัคา่ใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ ประกอบกบัโจทก์
ทัง้สามไมส่ามารถพิสจูน์คา่ใช้จ่ายตามความจ าเป็นและสมควรได้จึงไมส่ามารถหกัคา่ใช้จ่ายได้  

 

ค ำวินิจฉัยกรมสรรพำกร 

กำรจ ำหน่ำยหนีสู้ญกรณีลูกหนีย้ื่นขอฟ้ืนฟูกิจกำร 

บริษัท ข  ให้บริษัท ค กู้ยืมเงิน ต่อมาบริษัท ค ได้ยื่นค าร้องขอฟืน้ฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และบริษัท ข ได้ยื่นค า
ขอรับช าระหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้คงค้าง ซึ่งศาลได้มีค าสัง่เห็นชอบด้วยแผนฟืน้ฟูกิจการ เมื่อวนัที่ 13 มีนาคม 2555 และ
ลกูหนีต้้องช าระหนีต้ามแผนให้กบับริษัท ข โดยจดัสรรช าระหนีร้้อยละ 4.80 ของมลูหนีเ้งินต้น ไมม่ีดอกเบีย้ด้วยกระแสเงินสด
ของกิจการ ผ่อนช าระเป็นรายปีภายในระยะเวลา 3 ปี ต่อมาในเดือนมีนาคม 2556 ซึ่งเป็นเดือนแรกที่ครบก าหนดช าระหนี ้

๖ 
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งวดแรก ลกูหนีไ้มส่ามารถช าระหนีไ้ด้ จึงได้ยื่นค าร้องขอแก้ไขแผน โดยยินยอมช าระหนีใ้ห้ในจ านวนที่สงูขึน้เป็นร้อยละ 7.97 
ของเงินต้น และขยายระยะเวลาผ่อนช าระจาก 3 ปี เป็น 7 ปี และเงินสดที่อาจได้รับเพิ่มเติม บริษัท ข จึงหารือว่า บริษัท ข 
ต้องจ าหน่ายหนีส้ญูเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีปี 2555 ตามแผนฉบบัแรก หรือรอบระยะเวลาบญัชีปี 2556 ตาม
แผนท่ีแก้ไขใหม ่  

กรมสรรพากรวินิจฉยัวา่บริษัท ข มีสทิธิจ าหน่ายหนีส้ญูจากบญัชีลกูหนีใ้นสว่นที่ได้รับการปลดหนีต้ามแผนฟืน้ฟูกิจการของ
ลกูหนีท้ี่ศาลได้มีค าสัง่เห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย  และให้ถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีปี 2555 การ
ด าเนินการขอแก้ไขเพิ่มเติมแผนฉบบัแรกเกิดขึน้คนละปีกบัปีที่ศาลมีค าสัง่เห็นชอบด้วยแผนฉบบัแรก หากบริษัท ข ได้รับ
ช าระหนีจ้ากลกูหนีต้ามแผนฉบบัแรก และหนีส้ว่นที่ได้รับเพิ่มเติมตามแผนที่ขอแก้ไข บริษัท ข ต้องน าเงินดงักลา่วมารวม
ค านวณเป็นรายได้เพื่อเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในรอบระยะเวลาบญัชีที่ได้รับช าระหนี ้ 

  

รำยได้ค่ำบริกำรของธุรกิจปิโตรเลียม 

บริษัท ง ประกอบกิจการส ารวจ ขดุเจาะ พฒันา ผลิตน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการส ารวจยงัไม่มีรายได้
จากการผลิตน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ แต่มีรายได้จากการให้บริการค าปรึกษาเก่ียวกบัการส ารวจ ขดุเจาะน า้มนัและก๊าซ
ธรรมชาติ แก่บริษัท จ โดยพนกังานของบริษัท ง และได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท จ ในรูปเงินเดือน โบนสั และเงินส ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

กรมสรรพากรวินจิฉยัวา่คา่บริการท่ีบริษัท ง ได้รับจากบริษัท จ. ไมถื่อเป็นเงินได้อื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการประกอบกิจการ
ปิโตรเลยีม ตามพระราชบญัญตัภิาษีเงินได้ปิโตรเลยีม พ .ศ . 2514 บริษัท ง จึงมีหน้าทีต้่องน าคา่บริการดงักลา่วไปเสยีภาษี
เงินได้นิติบคุคลตามประมวลรัษฎากร 
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