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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๑)
พ.ศ. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรลดอัตราภาษีเงินได้ สําหรับกําไรสุ ทธิของบริษั ทที่ได้รับการจดทะเบีย น
หลั ก ทรั พ ย์ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยตามข้ อ บั ง คั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย
บัญ ญั ติ ใ ห้ก ระทํ า ได้ โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติแ ห่ ง กฎหมาย จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๑) พ.ศ. ๒๕๕๔”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ลดอัตราภาษีเงินได้ตาม (ก) ของ (๒) สําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
แห่งบัญชีอัต ราภาษีเงิน ได้ท้ายหมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทที่ได้รับ
การจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” และคงจัดเก็บในอัตราร้อยละยี่สิบห้า
ของกําไรสุท ธิ เฉพาะส่ว นที่ไม่เกิน ห้าสิบล้านบาท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวัน ที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) บริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้รับ
สิท ธิ ในการลดอั ต ราภาษีเ งิน ได้ นิติบุ คคลตามมาตรา ๓ (๑) แห่ง พระราชกฤษฎีก าออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใช้บังคับ เมื่อได้ใช้สิท ธิ ในการลดอัต ราภาษีเงิน ได้นิติบุคคลครบสามรอบระยะเวลาบัญ ชีต่อเนื่องกั น
ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(๒) บริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และไม่เคย
ได้รับสิทธิในการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) บริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรลดอัตราภาษีเงินได้
สําหรับกําไรสุทธิของบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย ว่ าด้ วยการรั บหลั กทรั พ ย์จ ดทะเบี ยนใน “ตลาดหลั กทรั พ ย์เ อ็ ม เอไอ”
เพื่อลดภาระภาษีและสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับการประกอบกิจการของบริษัทดังกล่าวให้เป็นบริษัทขนาดใหญ่
รวมทั้งเพื่อจูงใจให้บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมนําหลักทรัพย์มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอมากขึ้น
ซึ่งเป็นมาตรการที่กระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและการพัฒนาตลาดทุนโดยรวม อันจะทําให้ระบบเศรษฐกิจ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

