
 11 กุมภาพันธ  2547 

เรียน  ผูจัดการ 
ธนาคารพาณิชยทุกธนาคาร* 
บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพยทุกบริษัท 

ที่ สกง.(11)ว.   04 /2547  เรื่อง  คําชี้แจงของกรมสรรพากรเกี่ยวกับวิธีปฏิบัต ิ
ทางภาษีสําหรับธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน กรณีการจายเงินชดเชยดอกเบี้ย 

ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดสํารวจประเด็นปญหาจากผูรวมตลาด เกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติทางภาษีสําหรับธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) และไดรวบรวมสอบถามไปยัง 
กรมสรรพากร เม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 2546 แลว น้ัน  

ธปท. ใครเรียนใหทานทราบถึงแนวปฏิบัติทางภาษีเกี่ยวกับการจายเงินชดเชยดอกเบี้ย 
(Manufactured Interest) ในกรณีที่ผูใหกูเงินนําพันธบัตรที่ไดรับเปนหลักประกันไปสงมอบธุรกรรม
ขายชอรต (Short sale) หรือนําไปขายขาด (Outright sale) ที่เปนผลใหผูใหกูเงินไมไดรับดอกเบี้ย
พันธบัตร (Coupon) แตมีภาระตองจายเงินชดเชยดอกเบี้ยใหแกผูกูเงินตามสัญญามาตรฐาน GMRA 
ตามสิ่งที่สงมาดวย โดยเปนขอความที่ไดตัดตอนมาจากหนังสือตอบของกรมสรรพากรถึง ธปท. ที่ 
กค 0706/952 ลงวันที่ 30 มกราคม 2547  

อน่ึง สําหรับประเด็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางภาษีอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กลาวขางตนนั้น 
กรมสรรพากรไดขอให ธปท. ใหขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาอีกครั้งหน่ึง ซ่ึงเม่ือกรม
สรรพากรพิจารณาเสร็จสิ้นแลว ธปท. จะแจงใหทานทราบโดยเร็วตอไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                           
 (นางสุชาดา กิระกุล) 
 ผูอํานวยการอาวุโส สายตลาดการเงิน 
 ผูวาการแทน 

สิ่งที่สงมาดวย: ขอความที่ไดตัดตอนมาจากหนังสือของกรมสรรพากรถึง ธปท. ที่ กค 0706/952 
ลงวันที่ 30 มกราคม 2547 

ทีมวิเคราะหและพัฒนา 2  
ฝายตลาดการเงินและบริหารเงินสํารอง สายตลาดการเงิน 
โทรศัพท 0-2283-5130 / 0-2356-7534 โทรสาร 0-2356-7455 
 
  หมายเหตุ  ไมมีการจัดประชุมชี้แจง 
*  ไมรวมกิจการวิเทศธนกิจ 
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ขอความที่ไดตัดตอนมาจากหนังสือกรมสรรพากรถึง ธปท. ท่ี กค 0706/952 ลงวันที่ 30 มกราคม 2547  
ในประเด็นที่เกี่ยวกับการจายเงินชดเชยดอกเบี้ย (Manufactured Interest)  

ประเด็นคําถามของ ธปท. 
“ ..... กรณีท่ีผูใหกูเงินนําพันธบัตรท่ีไดรับเปนหลักประกันไปสงมอบธุรกรรม Short sale หรือนําไป

ขายขาด (Outright sale) กอนวันตัดขอมูลผูถือครองพันธบัตรเพื่อการจายดอกเบี้ย แตซื้อพันธบัตรดังกลาว
กลับมาหลังจากวันตัดขอมูลฯ ไปแลว เปนผลใหผูใหกูเงินไมไดรับดอกเบี้ย (Coupon) จากพันธบัตรนั้น แต
ตามสัญญา Master agreement GMRA กําหนดวาผูใหกูเงินจะตองจายเงินชดเชยดอกเบี้ย (Manufactured 
interest) เต็มจํานวนใหแกผูกู ในกรณีนี้ ผูใหกูจะบันทึกเงินชดเชยดอกเบี้ยจํานวนนี้เปนคาใชจายดอกเบี้ยได
หรือไม และจะตองนํามาคํานวณเพื่อการเสียภาษีอยางไร .....” 

 ตัวอยางเชน 

วันที่ ขั้นตอนธุรกรรม 
(1) 31 มีนาคม 2546 ธพ. A ใหกูเงินแก ธพ. B ผานธุรกรรม Repo ระยะเวลา 3 เดือน (31 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2546) โดย

ไดรับพันธบัตร X เปนหลักประกัน 
พันธบัตร X  -  Coupon 4% จายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง คือวันที่ 1 พ.ค. และ 1 พ.ย. 
 - ครบกําหนดจายดอกเบี้ยครั้งตอไป วันที่ 1 พ.ค. 2546 
 - ตัดขอมูลผูถือครองพันธบัตรเพื่อการจายดอกเบี้ยในวันที่ 21 เม.ย. 

(2) 15 เมษายน 2546 ธพ. A นําพันธบัตร X ที่ไดรับเปนหลักประกันไปขายขาด (Outright sale) ใหแก ธพ. C 
(3) 1 พฤษภาคม 2546 - นายทะเบียนจายดอกเบี้ยพันธบัตร (Coupon) 2 บาท ใหแกผูถือครองพันธบัตร X (ธพ. C) 

- ธพ. A มีภาระตองจายเงินชดเชยดอกเบี้ย (Manufactured Interest) จํานวน 2 บาท  
ใหแก ธพ. B ทั้งนี้ ไมวา ธพ. A จะไดรับ Coupon จากพันธบัตรดังกลาวหรือไมก็ตาม (ตาม
สัญญามาตรฐาน Repo) 

(4) 30 มิถุนายน 2546 ธพ. A ซื้อพันธบัตร X จาก ธพ. D เพื่อนําไปสงคืนธุรกรรม Repo 

คําตอบจากกรมสรรพากร 

 กรมสรรพากรขอเรียนวา กรณีตามตัวอยางที่ธนาคารพาณิชย A (ธพ. A) ใหกูแกธนาคารพาณิชย 
(ธพ. B) ผานธุรกรรม Repo โดย ธพ. A ไดพันธบัตร X เปนหลักประกัน ตอมา ธพ. A ขายพันธบัตรดังกลาวให 
ธพ. C เมื่อมีการจายดอกเบี้ยพันธบัตร ธพ. A ตองจายเงินชดเชยดอกเบี้ย (Manufactured Interest) ให ธพ. B แยก
พิจารณาได ดังนี้ 
 1. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 เมื่อ ธพ. A จายเงินชดเชยดอกเบี้ยจํานวน 2.00 บาท ตามตัวอยางขางตน ธพ. A มีสิทธินํารายจาย
ดังกลาวไปถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิได ท้ังนี้ ไมตองหามตามมาตรา 65 ตรี แหงประมวล
รัษฎากรแตอยางใด 

สิ่งท่ีสงมาดวย
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 2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
  เมื่อ ธพ. A ไดขายพันธบัตร X   ธพ. A ตองนํากําไรท่ีไดจากการโอนดังกลาวไปเสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะตามมาตรา 91/2 และมาตรา 91/5(1) แหงประมวลรัษฎากร 
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