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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๕๔)
พ.ศ. ๒๕๔๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
เปนปที่ ๖๑ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการลดอัตราภาษีเงิน ไดนิติบุคคล และการยกเวน ภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีธรุ กิจเฉพาะ และอากรแสตมป บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกา
ขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๕๔) พ.ศ. ๒๕๔๙”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) มาตรา ๕ เอกาทศ มาตรา ๕ ทวาทศ และมาตรา ๖ (๒๐) แหงพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕๙) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) พระราชกฤษฎีก าออกตามความในประมวลรัษ ฎากร วาด วยการลดอั ตรารั ษฎากร
(ฉบับที่ ๒๖๐) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) พระราชกฤษฎีก าออกตามความในประมวลรัษ ฎากร วาด วยการลดอั ตรารั ษฎากร
(ฉบับที่ ๒๗๐) พ.ศ. ๒๕๓๗
(๔) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐๖)
พ.ศ. ๒๕๔๐
(๕) มาตรา ๕ เตรส แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐๗) พ.ศ. ๒๕๔๐
(๖) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐๘)
พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“ธนาคารพาณิชย” หมายความวา ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
“การรับฝากหรือการกูยืมเงินตราจากตางประเทศเพื่อใหกูยืมในตางประเทศ” หมายความวา
(๑) การรั บฝากหรือ การกูยื ม เงิ น ตราต างประเทศจากต า งประเทศจากบุค คลดั งต อไปนี้
เพื่อนําไปใหกูยืมเปนเงินตราตางประเทศในตางประเทศ
(ก) บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือมีถิ่นที่อยูในตางประเทศ
(ข) บริษั ทหรือ หา งหุน สว นนิ ติบุ คคลที่ตั้ งขึ้ น ตามกฎหมายต างประเทศ และมิไ ด
ประกอบกิจการในประเทศไทย
(ค) ธนาคารตางประเทศ ซึ่งรวมถึงธนาคารตางประเทศที่มีสาขาหรือสํานักงานผูแทน
ในประเทศไทย
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(ง) สาขาในตางประเทศของธนาคารพาณิชย
(จ) นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
(๒) การรับ ฝากหรือการกูยืม เงิน บาทจากธนาคารตางประเทศในตา งประเทศหรื อสาขา
ในต า งประเทศของธนาคารพาณิ ช ย เพื่ อ นํ า ไปให กู ยื ม เป น เงิ น บาทแก ธ นาคารต า งประเทศ
ในตางประเทศหรือสาขาในตางประเทศของธนาคารพาณิชย
มาตรา ๕ ใหลดอัตราภาษีเงินไดตาม (ก) ของ (๒) สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
แหงบัญชีอัตราภาษีเงินไดทายหมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตรารอยละสิบ
ของกําไรสุทธิ ใหแกธนาคารพาณิชยสําหรับเงินไดจากการรับฝากหรือการกูยืมเงินตราจากตางประเทศ
เพื่อใหกูยืมในตางประเทศ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ
กําหนด
มาตรา ๖ ใหย กเวน ภาษี เงิน ได ตามสว น ๒ และส วน ๓ หมวด ๓ ในลัก ษณะ ๒
แหงประมวลรัษฎากร สําหรับเงินไดพึงประเมินที่เปนดอกเบี้ยเงินฝากหรือดอกเบี้ยเงินกูยืมที่ไดรับจาก
ธนาคารพาณิชย เฉพาะการรับฝากหรือการกูยืมเงินตราจากตางประเทศเพื่อใหกูยืมในตางประเทศใหแก
(๑) บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในตางประเทศ
(๒) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศและมิไดประกอบ
กิจการในประเทศไทย
(๓) ธนาคารตา งประเทศ ซึ่งรวมถึงธนาคารตางประเทศที่มีสาขาหรือสํานั กงานผูแ ทน
ในประเทศไทย
มาตรา ๗ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร
สําหรับเงินไดดังตอไปนี้
(๑) เงิน กําไรหรือเงิน ประเภทอื่น ใดที่ กัน ไวจ ากเงิน กํา ไร หรื อที่ ถือไดว าเป น เงิน กํ าไร
ที่ธนาคารพาณิชยจําหนายออกไปจากประเทศไทยตามมาตรา ๗๐ ทวิ แหงประมวลรัษฎากร ทั้งนี้
เฉพาะที่ไดจากการรับฝากหรือการกูยืมเงินตราจากตางประเทศเพื่อใหกูยืมในตางประเทศ
(๒) คาธรรมเนียมที่ธนาคารพาณิชยไดรับจากการเปนผูจัดการในการจัดหาเงินกูในลักษณะ
การรวมใหกู โดยเงิน กูดังกลาวไดจากการรับฝากหรือการกูยืมเงิน ตราจากตางประเทศเพื่อ ใหกูยืม
ในตางประเทศ รวมถึงคาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับการรวมใหกูนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
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มาตรา ๘ ใหยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๕ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร
สําหรับรายรับจากการรับฝากหรือการกูยืมเงินตราจากตางประเทศเพื่อใหกูยืมในตางประเทศ ใหแ ก
ธนาคารพาณิชย ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่เปนรายรับตามมาตรา ๙๑/๕ (๑) แหงประมวลรัษฎากร
มาตรา ๙ ใหยกเวนอากรแสตมปตามหมวด ๖ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร
ใหแกธนาคารพาณิชย เฉพาะกรณีที่ธนาคารพาณิชยเปนผูที่ตองเสียอากรแสตมปจากการรับฝากหรือ
การกูยืมเงินตราจากตางประเทศเพื่อใหกูยืมในตางประเทศ
มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๕ เอกาทศ แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕๙) พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหยังคง
ใชบังคับตอไปอีกสามปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ สําหรับดอกเบี้ยเงินฝากหรือดอกเบี้ย
เงิน กู ย ืม ที ่ไ ดร ับ จากผู ป ระกอบกิจ การวิ เ ทศธนกิ จ เพื่ อ การให กู ยื ม ในต า งประเทศตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การประกอบกิจการวิเ ทศธนกิจของธนาคารพาณิชย ลงวันที่ ๑๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ ที่จ ะมี การแกไ ขเพิ่ม เติ ม ต อไป ทั้ง นี้ เฉพาะการรั บฝากหรื อการกูยื ม เงิน จาก
ตางประเทศซึ่งผูประกอบกิจการวิเทศธนกิจไดนําไปใหกูยืมในตางประเทศกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใชบังคับ
มาตรา ๑๑ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรารัษฎากร
(ฉบับที่ ๒๗๐) พ.ศ. ๒๕๓๗ ใหยังคงใชบังคับตอไปอีกสามปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
สําหรับดอกเบี้ยเงิน ฝากหรือดอกเบี้ยเงินกูยืมที่ไดรับจากผูประกอบกิจการวิเทศธนกิจเพื่อการใหกูยืม
ในประเทศตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การประกอบกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชย
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมตอไป ทั้งนี้ เฉพาะการรับฝากหรือ
การกูยืม เงิน จากตางประเทศซึ่งผูประกอบกิจการวิเ ทศธนกิจไดนําไปใหกูยืม ในประเทศกอ นวัน ที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๒ บทบัญญัติมาตรา ๕ เตรส แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐๗) พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหยังคงใชบังคับ
ตอไปอีกสามปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ สําหรับดอกเบี้ยเงินกูยืมที่ไดรับจากผูประกอบกิจการ
วิเทศธนกิจเพื่อการใหกูยืมในประเทศตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การประกอบกิจการวิเทศธนกิจ
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ของธนาคารพาณิชย ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมตอไป ทั้งนี้
เฉพาะการกูยืม เงิน จากตางประเทศซึ่งผูประกอบกิจการวิเ ทศธนกิจไดนํ าไปใหกูยืม แกรัฐ วิสาหกิ จ
ที่กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบในการกูเงินนั้น กอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากร
แกผูประกอบกิจการวิเทศธนกิจ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การประกอบกิจการวิเทศธนกิจของ
ธนาคารพาณิชย ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ แตเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไป
จึงสมควรปรับปรุงการใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากรแกผูประกอบกิจการวิเทศธนกิจ โดยยกเลิกสิทธิประโยชน
ทางภาษีแกผูประกอบกิจการวิเทศธนกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การประกอบกิจการวิเทศธนกิจ
ของธนาคารพาณิชย ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ แตยังคงใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากรแก
ธนาคารพาณิชยซึ่งกูยืมเงินตราจากตางประเทศมาใหกูยืมในตางประเทศ และปรับปรุงการลดอัตราภาษีเงินได
นิติบุคคลใหแกธนาคารพาณิชยสําหรับเงินไดจากการรับฝากหรือการกูยืมเงินตราจากตางประเทศเพื่อใหกูยืม
ในตางประเทศ รวมทั้งปรับปรุงการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบุคคลธรรมดา
ซึ่งไมมีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในตางประเทศ และบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต างประเทศและมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย โดยใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากรแกบุคคล
ดังกลาวสําหรับเงินไดพึงประเมินที่เปนดอกเบี้ยเงินฝากหรือดอกเบี้ยเงินกูยืมที่ไดรับจากธนาคารพาณิชยเฉพาะ
การรับฝากหรือการกูยืมเงินตราจากตางประเทศเพื่อใหกูยืมในตางประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

