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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๓)
พ.ศ. ๒๕๕๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรยกเว้น ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
บางกรณี
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
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๓) พ.ศ. ๒๕๕๕”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“ทรัสต์” หมายความว่า นิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ แต่ไม่หมายความรวมถึง
นิติสัมพัน ธ์ที่เกิด ขึ้น ตามสัญ ญาก่อตั้งทรัสต์ที่เกี่ย วข้องกับการออกศุกูกตามกฎหมายว่าด้ว ยหลักทรัพ ย์
และตลาดหลักทรัพย์
“สัญญาก่อตั้งทรัสต์” หมายความว่า สัญญาก่อตั้งทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรม
ในตลาดทุน
“ผู้ก่อตั้งทรัสต์” หมายความว่า ผู้ก่อตั้งทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
“ทรั สตี ” หมายความว่า บุ คคลซึ่ง ได้รั บ อนุ ญ าตจากคณะกรรมการกํ ากั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
“กองทรัสต์” หมายความว่า กองทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
“เงินชดเชยเงินปันผล” หมายความว่า เงินที่ทรัสตีต้องจ่ายให้แก่ผู้ก่อตั้งทรัสต์หรือผู้รับประโยชน์
เนื่องจากบริษัทผู้ออกหุ้นได้จ่ายเงินปันผลของหุ้นในระหว่างที่ทรัสตีถือหุ้นนั้นไว้ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
มาตรา ๔ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๒ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร
ให้แก่ผู้รับประโยชน์ สําหรับเงินได้ที่เป็นเงินชดเชยเงินปันผลซึ่งผู้รับประโยชน์ได้รับตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
และยอมให้ท รัสตีผู้จ่ ายเงิน ได้ หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัต ราร้ อยละสิบของเงิน ชดเชยเงิน ปั นผลที่ได้รั บ
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้รับประโยชน์ไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืนหรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้น
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
มาตรา ๕ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร
ให้แก่ทรัสตี สําหรับเงินได้ท่ไี ด้จากกองทรัสต์ แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือประโยชน์อื่นใดที่ทรัสตีได้รับ
จากการให้บริการเป็นทรัสตีตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
มาตรา ๖ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร
ให้แก่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ สําหรับ เงิน ได้ ที่เป็น เงิน ชดเชยเงิน ปันผลหรือเงิน ปัน ผลที่ได้ รับจากบริษัท ที่ตั้งขึ้ น
ตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

(๑) ผู้ก่อตั้ง ทรัสต์ซึ่ งเป็น บริษัท ที่ ตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทยที่ได้ รับโอนกลับคืน มาซึ่งหุ้น ที่ได้ มี
การโอนให้แก่ทรัสตี ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ยกเว้นภาษีเป็นจํานวนกึ่งหนึ่งของเงินชดเชยเงินปันผล
หรือเงินปันผลที่ได้รับ
(๒) ผู้ก่อตั้งทรัสต์ซึ่งเป็นบริษัทตาม (๑) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนหรือเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท
ผู้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลเป็ น จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละยี่ สิ บ ห้ า ของหุ้ น ทั้ ง หมดที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งโดย
บริ ษัท ผู้จ่ ายเงิน ปัน ผลไม่ไ ด้ถื อหุ้ น ในบริ ษัท นั้น ไม่ว่ าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อ ม ให้ ย กเว้ น ภาษี
เป็นจํานวนเท่ากับเงินชดเชยเงินปันผลหรือเงินปันผลที่ได้รับ
ผู้ก่ อ ตั้ง ทรัส ต์ ต ามวรรคหนึ่ ง ต้ องถื อ หุ้น ที่ ก่อ ให้เ กิ ด เงิ น ชดเชยเงิน ปั น ผลหรือ เงิน ปั น ผลไว้
ไม่น้อยกว่าสามเดือนนับแต่วัน ที่ได้หุ้น นั้นมาจนถึงวัน ที่มีเงิน ได้ดังกล่าว และยังคงถือหุ้น นั้น ต่อไปอีก
ไม่น้อยกว่าสามเดือนนับแต่วันที่มีเงินได้ โดยให้นับระยะเวลาระหว่างที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้โอนหุ้นให้แก่ทรัสตี
จนถึงวันที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้รับโอนหุ้นนั้นกลับคืนรวมด้วย
มาตรา ๗ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด ๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตามหมวด ๕ และอากรแสตมป์ตามหมวด ๖ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้ก่อตั้งทรัสต์
และทรัสตี สําหรับเงินได้ มูลค่าของฐานภาษี รายรับ และการกระทําตราสาร ที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการโอน
หรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สิน ระหว่างผู้ก่อตั้งทรัสต์กับทรัสตีหรือระหว่างทรัสตีกับทรัสตี
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มีก ารตราพระราชบัญญัติทรัส ต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้ทรัสต์เป็นเครื่องมือในการดําเนินธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดทุน
ได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ แต่ เนื่ องจากการดําเนิ นธุ รกรรมในตลาดทุ นตามกฎหมายว่ าด้วยทรั สต์ เพื่ อธุ รกรรม
ในตลาดทุนและเงินได้ที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมดังกล่าวอยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีตามประมวลรัษฎากรในหลายลักษณะ
อันก่ อให้ เกิ ดภาระภาษีซ้ํ าซ้ อนและไม่ จู งใจให้มี การใช้ ทรั สต์ เพื่ อธุ รกรรมในตลาดทุ น สมควรยกเว้ นภาษี เงิ นได้
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี และผู้รับประโยชน์ สําหรับเงินได้
มูลค่าของฐานภาษี รายรับ และการกระทําตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากธุรกรรมที่เกิดขึน้ ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน บางกรณี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการก่อตั้งทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน อันจะช่วยให้มีการระดมทุนในตลาดทุนมากยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

