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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๔๔)
พ.ศ. ๒๕๕๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เป็ น การสมควรยกเว้ นภาษี เงิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา ภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม ภาษี ธุ ร กิ จเฉพาะ
และอากรแสตมป์ บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แห่ งประมวลรั ษฎากร ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญญั ติ แก้ ไขเพิ่ มเติ มประมวลรั ษฎากร (ฉบั บที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ อั นเป็ นกฎหมายที่ มี บทบั ญญั ติ บางประการเกี่ ยวกั บการจํ ากั ดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุ คคล
ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกั บมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรั ฐธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั กรไทย
บั ญ ญั ติ ใ ห้ กระทํ า ได้ โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ งกฎหมาย จึ งทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๔๔) พ.ศ. ๒๕๕๕”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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มาตรา ๓ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๒ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร
ให้แ ก่ผู้มี เงิน ได้แ ต่ไม่ รวมถึงห้ างหุ้ นส่ว นสามัญหรือคณะบุ คคลซึ่งมิ ใช่นิ ติบุคคล สําหรับเงิน ปันผลที่ได้
จากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นเวลาสิบปี
ภาษีต่อเนื่องกันนับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๔ ให้ ย กเว้ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ตามหมวด ๔ ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะตามหมวด ๕
และอากรแสตมป์ตามหมวด ๖ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่
(๑) เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สิน สําหรับมูลค่าของฐานภาษี รายรับ และการกระทําตราสาร
ที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
(ก) การโอนทรั พย์ สิ นที่ มี รู ปร่ าง ที่ มี สั ญ ญากํ าหนดให้ กองทุ น รวมต้ องโอนทรั พ ย์ สิ น
กลับคืนให้แก่เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินเดิมในภายหลังหรือกําหนดให้ต้องโอนต่อให้แก่ส่วนราชการ
หรือองค์การของรัฐบาล
(ข) การโอนทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง ที่มีสัญญากําหนดห้ามมิให้กองทุนรวมโอนทรัพย์สิน
ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการโอนให้แก่เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินเดิม
(๒) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สําหรับมูลค่าของฐานภาษี รายรับ และการกระทําตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการโอนทรัพย์สินกลับคืน
ให้แก่เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินเดิม หรือให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลตามสัญญา
ตาม (๑)
การได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายให้มีการจัดตั้งกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นช่องทางระดมทุนสําหรับกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ สมควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้แก่ผู้มีเงินได้
แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลซึ่งมิใช่นิติบุคคล สําหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เป็ นเวลาสิ บปี ภาษี ต่ อเนื่ องกั นนั บแต่ ปี ภาษี ที่ มี การจดทะเบี ยนจั ดตั้ งกองทุ นรวม และยกเว้ นภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
สําหรับมูลค่าของฐานภาษี รายรับ และการกระทําตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บางกรณี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ในประเทศไทยและสร้างแรงจูงใจให้มีการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

