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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๔๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใ หกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๔๒) พ.ศ. ๒๕๔๘”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๕ อัฏฐารส แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๙๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“(๔) ตองถือหุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนระยะเวลาไมนอยกวาหาปในรอบปบัญชี
ตอเนื่องกัน เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ จะมีระยะเวลาการถือหุนนอยกวาหาปในรอบปบัญชีตอเนื่องกันก็ได
(ก) เปน การถือ หุน ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ ไดเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามปในรอบปบัญชีตอเนื่องกัน หรือ
(ข) เปนการถือหุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตลอดระยะเวลาที่วิสาหกิจนั้น
มีสินทรัพยถาวรซึ่งไมรวมที่ดินไมเกินสองรอยลานบาทและมีการจางแรงงานไมเกินสองรอยคน”
มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๕ วีสติ และมาตรา ๕ เอกวีสติ แหงพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๐
“มาตรา ๕ วีสติ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวล
รัษฎากร ใหแกบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย สําหรับเงินไดพึงประเมิน
ที่เปน เงินปนผลซึ่งไดรับจากบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายของตางประเทศ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดตองถือหุน ในบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคล
ผูจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลนั้น เปนระยะเวลาไมนอยกวาหกเดือนนับแตวันที่ไดหุนนั้นมาจนถึงวันที่ไดรับเงินปนผล และ
(๒) เงินปนผลตองมาจากกําไรสุทธิที่มีการเสียภาษีในประเทศของบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลผูจายเงินปนผล โดยอัตราภาษีดังกลาวตองไมต่ํากวารอยละสิบหาของกําไรสุทธิ ทั้งนี้ ไมวาประเทศ
ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูจายเงินปนผลจะมีกฎหมายลดหรือยกเวนภาษีสําหรับกําไรสุทธิ
ใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นหรือไมก็ตาม
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มาตรา ๕ เอกวีสติ ใหยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๕ ในลักษณะ ๒ แหงประมวล
รัษฎากร สําหรับรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพยที่ผูขายมีไวในการประกอบกิจการเฉพาะการขาย
อสังหาริมทรัพยที่เปนโรงงานพรอมที่ดินของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเพื่อยายสถานประกอบการ
เขาไปอยูในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนจํานวน
ไมเกินมูลคาของอสังหาริมทรัพยที่เปนโรงงานพรอมที่ดินแหงใหม และยายโรงงานเขาไปในนิคมอุตสาหกรรม
เพื่อใชเปนสถานประกอบการแหงใหมภายในกําหนดเวลาหนึ่งปกอนหรือหลังวันที่ทําสัญญาขายอสังหาริมทรัพย
ที่เปนโรงงานพรอมที่ดินแหงเดิม โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
มูลคาของอสังหาริมทรัพยที่เปนโรงงานพรอมที่ดินแหงใหมตามวรรคหนึ่ง ใหถือตามราคา
ประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕ อัฏฐารส แหงพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีก าออกตามความในประมวลรัษ ฎากร ว า ดว ยการยกเวน รั ษ ฎากร (ฉบับ ที่ ๓๙๖)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดยกเวนภาษีเงินไดใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อประกอบกิจการธุรกิจเงินรวมลงทุน โดยกําหนดหลักเกณฑใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาว
ตองถือหุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนระยะเวลาไมนอยกวาเจ็ดปในรอบบัญชีติดตอกัน หรือ
ไมนอยกวาหาปตอเนื่องกันในกรณีที่วิสาหกิจดังกลาวไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ดังนั้ น เพื่อ สงเสริม และสนั บสนุ น การประกอบกิจ การธุร กิจ เงิน ร ว มลงทุน อัน จะทํา ใหเ กิด การลงทุ น
ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรวมทั้งในตลาดทุนเพิ่มขึ้น สมควรลดระยะเวลาการถือหุนในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมลง นอกจากนั้น เพื่อสนับสนุนการขยายขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจไทย
ในการไปลงทุนประกอบการในตางประเทศ สมควรยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย สําหรับเงิน ปนผลที่ไดรับจากการถือหุนในบริษัทหรือหางหุนสว น
นิ ติ บุ ค คลที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายของต า งประเทศ รวมทั้ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น ให โ รงงานอยู ร วมกั น ใน
นิค มอุ ต สาหกรรมและชว ยแก ไขปญ หาภาวะมลพิษ สมควรยกเว น ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะให แก บริ ษั ทหรื อ
หางหุนสวนนิติบุคคลที่ขายอสังหาริมทรัพยที่เปนโรงงานพรอมที่ดินและยายสถานประกอบการเขาไปอยูใน
นิคมอุตสาหกรรมภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

