
การตัดหนี้สูญภาคปฏิบัติงานจริง

จาก
ประสบการณ์การท�างานในฐานะ 

ผู ้ รับท� าบัญชีคนหนึ่ง ในวงการ

วิชาชีพบัญชี  แม ้ว ่ าจ ะผ ่ านประสบการณ์ 

ในการท�าบัญชีมานานกว่า 30 ปี แต่ก็ยังไม่

เคยท�าบัญชีตัดหนี้สูญที่ยุ ่งยากข้ามทศวรรษ 

มาก่อน ถือโอกาสนี้ขอเล่าประสบการณ์สู่กันฟัง 

เพ่ือเป็นประโยชน์แก่เพ่ือนร่วมวิชาชีพบ้าง 

ไม่มากก็น้อย

	 เรือ่งมอียูว่่า	ผมมลีกูค้ารายใหญ่อยูร่ายหนึง่ชือ่บรษิทั	A	ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีเขตปรมิณฑล	
เป็นโรงงานอุตสาหกรรม	 แปรรูปโภคภัณฑ์ชนิดหน่ึง	 ซ่ึงมีชาวต่างชาติสัญชาติจีนไต้หวัน 
เป็นเจ้าของกิจการ	เริม่ประกอบกิจการการค้าในเมอืงไทยตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2542	ต่อมาบริษทั	A 
ได้ท�าการปิดงวดบัญชีรอบปี	 พ.ศ.	 2549	 ผลปรากฎว่า	 กิจการมีลูกหนี้การค้ารายใหญ ่
อยูร่ายหนึง่	ช่ือบรษิทั	B	ตัง้อยูใ่นพืน้ทีเ่ขตนคิมอตุสาหกรรมจงัหวดัชลบรุ	ีซึง่มชีาวต่างชาติ 
สัญชาติสิงคโปร์เป็นเจ้าของกิจการ	 บริษัท	 B	 เป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์
คอมพวิเตอร์เพือ่ส่งออกไปจ�าหน่ายยงัประเทศอเมรกิา	เป็นทีท่ราบกนัดว่ีาปี	พ.ศ.	2549-2553 
ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจในประเทศอเมริกาเกิดมีปัญหา	 เนื่องจากทั้งสองบริษัทท�าการค้า 
ร่วมกันมาเป็นระยะเวลานาน	บริษัท	A	จึงให้เครดิตการค้าแก่	บริษัท	B	 เป็นจ�านวนเงิน 
ที่สูงมาก	ณ	วันสิ้นงวดบัญชีรอบปี	พ.ศ.	2549	บริษัท	B	เกิดมีปัญหาค้างช�าระหนี้บริษัท	A	
เป็นจ�านวน	100	ล้านบาท	(ไม่รวมVAT)	บริษัท	B	ได้ผิดนัดช�าระหนี้ล่วงเลยมาเป็นระยะ
เวลาเกิน	6	เดือน	บริษัท	A	ได้ส่งเรื่องให้ทนายความด�าเนินการทวงหนี้ตามกฏหมายแล้ว	
แต่ก็ยังไม่มีการมาช�าระแต่อย่างใด	ดังนั้น	ณ	วันสิ้นงวดบัญชีรอบปี	พ.ศ.	2549	บริษัท	A 
จึงได้ตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจ�านวน	 โดยยึดหลักมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	 11 
อนัเป็นผลให้บญัชีการเงนิของบริษทั	A	มรีายจ่ายเพ่ิมขึน้ทนัท	ี100	ล้านบาท	แต่ในทางบญัชภีาษี 
บริษัท	A	ยื่นแบบภ.ง.ด.50	ประจ�าปี	บริษัทได้ยึดหลักมาตรา	65	ทวิ	(9)	และกฏกระทรวง	
ฉบับที่	 186	 (พ.ศ.	 2534)	 อย่างเคร่งครัด	 กล่าวคือ	 บริษัทได้ท�าการบวกกลับหน้ีสูญ 
ทัง้จ�านวน	อนัเป็นผลให้บรษัิทมีก�าไรจากการด�าเนนิงานและเสยีภาษตีามปกตเิสมอืนหนึง่
ไม่มีหนี้สูญ	และในส่วนของหนี้สูญของบริษัท	A	ยังคงต้องรอการด�าเนินการตามกฎหมาย
ให้ครบถ้วนต่อไป	 และในช่วงเวลาเดียวกันนั้น	 บริษัท	 B	 มีเจ้าหนี้การค้ารายอื่นฟ้องร้อง 
ล้มละลายอยู่ก่อนแล้ว	 บริษัท	 A	 จึงได้ท�าการยื่นหลักฐานค�าขอรับการช�าระหนี้ในคดี 
ทีล่กูหนีถ้กูเจ้าหนีร้ายอืน่ฟ้องร้องในคดล้ีมละลายอยูก่่อนแล้วตามระเบยีบของกรมบงัคบัคดี 
พร้อมกนันัน้	บรษิทั	A	ได้ใช้สทิธคิดิดอกเบีย้นบัตัง้แต่	บรษิทั	B	ผดินดัช�าระหนีร้้อยละ	7.5	% 
ต่อปี	เป็นจ�านวน	3	ล้านบาท	ดังนั้น	บริษัท	B	เป็นหนี้รวมทั้งสิ้นจ�านวน	103	ล้านบาท



	 ต่อมาปี	พ.ศ.	2551-2553	บริษัท	B	ได้ยื่นค�าร้อง
ขอฟื้นฟูกิจการ	 โดยกิจการมีเจ้าหนี้การค้าทั้งในประเทศไทยและ 
ต่างประเทศจ�านวนทั้งสิ้น	384	ราย	เป็นหนี้รวมจ�านวน	3,680	ล้าน
บาท	กล่าวคือ	บริษัท	B	มีการจัดท�าแผนขอฟื้นฟูกิจการขึ้นมาใหม่
ตามขั้นตอนในการขอฟื้นฟูกิจการ	 รวมถึงการจัดประชุมเจ้าหน้ี 
เพือ่ขออนมุตัแิผนหลายคร้ัง	ใช้เวลาในการด�าเนนิการเป็นระยะเวลา
นานร่วม	3	ปี	ผลปรากฎว่า	ท้ายที่สุด	ณ	ที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่ยอมรับ
แผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	 เป็นผลให้ศาลได้สั่งยกค�าร้องขอฟื้นฟู
กิจการ	 และศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด	 หลังจากนั้น	 บริษัท	 B 
เข้าสู่กระบวนการยืดทรัพย์ขายทอดตลาดในทันที

	 กรมบังคับคดีใช ้ระยะเวลาในการด�าเนินการ 
ขายทอดตลาดนานถึง	 7	 ปี	 ในช่วงแรกตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2554-2557	 
กรมบังคับคดีส่วนกลางได้ด�าเนินการขายสังหาริมทรัพย์จ�านวน	
1,827	 รายการ	 และขายอสังหาริมทรัพย์จ�านวน	 8	 รายการ 
แยกออกจากกัน	 ผลปรากฎว่า	 ในการประมูลขายสังหาริมทรัพย์
หลายครั้งต้องท�าการยกเลิก		เนื่องจากทรัพย์สินได้สูญหายไปไม่ตรง
กับรายการทรัพย์สินที่ยื่นเข้าประมูล	ส่วนอสังหาริมทรัพย์ราคาขาย
เป็นราคาทีค่ณะกรรมการได้ตัง้ไว้ไม่มผีูย้ืน่ซองเข้าประมลูแต่อย่างใด 
ซึ่งในบางช่วงเวลาจ�าเป็นต้องรอนโยบายจากอธิบดีท่ีย้ายเข้ามาใหม่		
ส่งผลให้ต้องรอการประมูลครั้งถัดไปเป็นระยะเวลาหลายเดือน 
แต่ก็ยังขายทรัพย์ไม่ได้	 แม้ว่าราคาทรัพย์สินจะลดลงในการประมูล
ครั้งถัดไปก็ตาม

	 ช่วงที่สองตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2558-2560	กรมบังคับคดี 
ใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการขายทอดตลาดโดยการเปล่ียน 
นโยบายใหม่	ให้ไปท�าการประมูลที่ส�านักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
อันเป็นสถานที่ตั้งของทรัพย์สินท่ีจะน�าออกประมูล	 โดยรวมราคา
ประมูลส�าหรับสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในคราวเดียวกัน	
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้มีการลดราคาในการประมูลครั้งใหม่ 
ทุกครั้ง	 ผลปรากฎว่า	 กรมบังคับคดีได้ประมูลขายทอดตลาดได้ 
ในช่วงปลายปี	พ.ศ.	2560	บริษัทได้รับช�าระหนี้	3%	เป็นจ�านวนเงิน 
1	 ล้านบาท	 (เนื่องจากหน้ีของบริษัทเป็นหน้ีท่ีไม่มีหลักทรัพย ์
ค�้าประกัน)	

	 ดังนั้น		ณ	วันสิ้นงวดบัญชีรอบปี	พ.ศ.	2560	บริษัท
ได้ด�าเนินการใช้สิทธิทางบัญชีภาษีในการตัดหนี้สูญตามประมวล
รัษฎากร	 รวม	 2	 ข้อคือ	ข้อที่หน่ึง เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม	 บริษัท	 A 
ได้ปฏิบัติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม	
ฉบับที่	 85	 เรื่องหน้ีสูญที่น�ามาหักออกจากภาษีขาย	 กล่าวคือ	 ใน
เดอืนทีก่รมบงัคบัคด	ีมหีนงัสอืให้ไปรบัเงนิคนืจากการเฉลีย่ทรพัย์สนิ 
ตามสทิธิ	บรษิทัได้น�าหนีส้ญูตามใบก�ากบัภาษทีีไ่ด้ย่ืนรายงานภาษขีาย 
ในงวดบัญชีรอบปี	 พ.ศ.	 2549	 และได้ช�าระภาษีขายเรียบร้อยแล้ว	 
มาหักออกจากรายงานภาษีขายทั้งจ�านวน	100	ล้านบาท	เป็นภาษี
มลูค่าเพิม่	จ�านวน	7	ล้านบาท		อนัเป็นเหตใุห้ในแบบ	ภพ.	30	เดอืนนัน้ 
มีภาษีขายน้อยกว่าภาษีซื้อเป็นจ�านวน	7	ล้านบาท	ซึ่งท�าให้สัดส่วน
ภาษีซื้อต่อภาษีขายในเดือนนั้น
สูงผิดปกติไปเป็นจ�านวนมาก 
อกี	3	เดอืนต่อมา	สรรพากรประจ�า
จังหวัดได้มีหนังสือมาถึงบริษัท
เพื่อขอตรวจภาษี มูลค ่าเพิ่ม 
ในเดือนที่ผิดปกติทันที	

 ข้อที่สอง เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัท	 A 
ได้ปฏิบตัติามกฏกระทรวง	ฉบบัที	่186	ข้อ	4	กล่าวคือ	บญัชภีาษอีากร 
งวดบญัชีรอบปี	พ.ศ.	2560	บรษิทั	A		ได้ตดัหนีส้ญูในบญัชีภาษอีากร
ทั้งจ�านวน	จ�านวน	100	ล้านบาท	แต่เนื่องจากในระหว่างปี	บริษัท	A 
ได้ยื่นประมาณการเสียภาษีครึ่งปีเป็นก�าไรจ�านวน	 30	 ล้านบาท		
(ประมาณการก�าไรทั้งปีจ�านวน	 60	 ล้านบาท)	 	 และได้ช�าระภาษ ี
ตามแบบ	ภ.ง.ด.	51	เป็นจ�านวน	6	ล้านบาท	จากการทีบ่รษิทัได้ใช้สทิธ ิ
ตดัหนีส้ญูเป็นเป็นรายจ่ายจ�านวน	100	ล้านบาท	ส่งผลให้การด�าเนนิงาน 
ของบริษัทมีบัญชีภาษีขาดทุนในงวดบัญชีรอบปี	 พ.ศ.	 2560	 ทันที		
เป็นจ�านวน	40	ล้านบาท	บรษิทัจงึยืน่แบบ	ภ.ง.ด.	50	และขอคนืภาษี 
ที่ช�าระไปแล้วในระหว่างป ี
จ�านวน	6	ล้านบาท	และต่อมา 
สรรพากรประจ�าจังหวัด 
ได้มหีนงัสือเพือ่มาตรวจสอบ 
บัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามระเบียบอีกเช่นกัน



...ประมวลรัษฎากร

เรื่องการตัดหนี้สูญ

ไม่สอดคล้องกับ

การท�าธุรกิจ ในยุค 4.0

...อีกทั้งกระบวนการ

ในการขายทอดตลาด

เพื่อใช้สิทธิในการตัดหนี้สูญ

ที่ใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการ

นานมาก เสมือนว่า

ไม่เอื้ออ�านวยให้บริษัท

ในการท�าการค้าแต่อย่างใด

	 จากทีก่ล่าวมาข้างต้น	รวมระยะเวลาตัง้แต่บรษิทั	A 
ขายสินค้าให้บริษัท	 B	 ได้ช�าระภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้
นิติบุคคลประจ�าปีตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 2549	จนกระทั่งบริษัท	A	 ใช้สิทธิ
ในการตดัจ�าหน่ายหนีส้ญูท้ังภาษมีลูค่าเพิม่และภาษเีงนิได้นติบิคุคล
ในงวดบัญชีรอบปี	 พ.ศ.	 2560	 ใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการ 
ให้ครบถ้วนตามประมวลรัษฎากรก�าหนดรวม	 11	 ปี	 บริษัท	 A 
จะต้องเสียเวลาในการชี้แจงต่อกรมสรรพากร	 คาดว่าจะต้อง 
ใช้ระยะเวลาอีก	1	ปี	จึงจะแล้วเสร็จ		

	 จากทีก่ล่าวมาข้างต้น	รวมระยะเวลาตัง้แต่บรษิทั	A 
ขายสินค้าให้บริษัท	 B	 ได้ช�าระภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้
นิติบุคคลประจ�าปีต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 2549	 จนกระทั่งบริษัท	 A	 ใช้สิทธิ
ในการตัดจ�าหน่ายหน้ีสูญท้ังภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ในงวดบัญชีรอบปี	 พ.ศ.	 2560	 ใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการ 
ให้ครบถ้วนตามประมวลรัษฎากรก�าหนดรวม	 11	 ปี	 บริษัท	 A 
จะต้องเสียเวลาในการชี้แจงต่อกรมสรรพากร	 คาดว่าจะต้องใช ้
ระยะเวลาอีก	1	ปี	จึงจะแล้วเสร็จ

	 จากประสบการณ์ที่เล่ามาน้ีจะเห็นได้ว่า	 กรณีจ�านวนหนี ้
เกนิ	5	แสนบาท	ตามกฎกระทรวง	ฉบบัที	่186	ข้อ	4	นัน้มกีระบวนการ
ด�าเนนิการยาวนานเกนิทศวรรษ	กว่าจะด�าเนนิการขอคนืภาษีมลูค่าเพิม่ 
และใช้สิทธิตัดเป็นหนี้สูญทางภาษีเงินได้นิติบุคคคล	 จะเห็นได้ว่า	
ประมวลรัษฎากร	 เรื่อง	 การตัดหน้ีสูญไม่สอดคล้องกับการท�าธุรกิจ
ในยุคที่เป็น	 4.0	 ในปัจจุบัน	 กรณีน้ีนอกจากบริษัทต้องใช้ระยะ
เวลานานเกินทศวรรษแล้ว ในขณะที่บริษัทเกิดหนี้สูญ บริษัท A 
ขาดสภาพคล่องทางการเงินเป็นอย่างมาก การขอกู ้ยืมเงิน 
เพือ่มารกัษาสภาพคล่องนัน้กท็�าได้ยาก เพราะทางสถาบนัการเงนิ
กเ็ข้มงวดในการปล่อยเงนิกู ้โดยบรษิทั A มยีอดขายลดลงจากเดมิ
เป็นอันมาก เนื่องจากบริษัทไม่มีเงินทุนที่จะน�ามาใช้หมุนเวียน 
ในการท�าการค้า เป็นผลให้การด�าเนนิงานของบริษทั A มีก�าไรลดลง 
เป็นเวลาหลายปี อีกทั้งต้องสูญเสียตลาดให้คู ่แข่งขันเติบโต
ข้ามบริษัทไป ทุกสิ้นปีบริษัทมีก�าไรที่จะต้องช�าระภาษีประจ�าปี 
ไม่สามารถที่จะน�าหนี้สูญมาลดหย่อนภาษีตามสิทธิที่ควรจะได้ 
บริษัท A ต้องใช้ระยะเวลาในการกอบกู้กิจการเป็นเวลาหลายปี
จึงจะสามารถท�าให้กิจการกลับมาดีได้ดังเดิม อีกทั้งกระบวนการ
ในการขายทอดตลาดเพ่ือใช้สิทธิในการตัดหนี้สูญก็ใช้ระยะเวลา
ในการด�าเนินการยาวนานมาก เสมือนว่า ไม่เอื้ออ�านวยให้บริษัท
ในการท�าการค้าแต่อย่างใด 

โดย..นายธนกร พรหมไตรรัตน์
กรรมการในคณะด้านการบัญชีภาษีอากร


