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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖๙)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญั ติใ ห กระทํา ไดโ ดยอาศัย อํา นาจตามบทบั ญญั ติแ ห งกฎหมาย จึง ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล า ฯ
ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖๙) พ.ศ. ๒๕๕๑”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ ๓๘๘) พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“สถาบันการเงิน” หมายความวา
(๑) ธนาคารแหงประเทศไทย
(๒) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
(๓) บริ ษั ท เงิ น ทุ น บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย และบริ ษั ท เครดิ ต ฟองซิ เ อร ต ามกฎหมายว า ด ว ย
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(๔) สถาบัน การเงิ น ที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้น สําหรับ ใหกูยืมเงิ น
เพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม
(๕) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
“ตราสารหนี้” หมายความวา ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หุนกู ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน
บัตรเงินฝาก หรือตราสารอื่นที่มีผลกอใหเกิดหนี้ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
“สัญญาซื้อขายลวงหนา” หมายความวา สัญญาที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) สัญญาที่กําหนดใหคูสัญญาฝายหนึ่งสงมอบสินคาใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งซึ่งเปนผูชําระราคา
ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต เปนจํานวนและราคาตามที่กําหนดไวในสัญญา
(๒) สัญญาที่กําหนดใหคูสั ญญาฝายหนึ่งไดรับชํ าระเงิน หรือตองชํา ระเงิน ใหแ กคูสัญญา
อีกฝายหนึ่งเทากับจํานวนเงินที่คํานวณไดจากสวนตางระหวางราคาหรือมูลคาของสินคาหรือตัวแปร
ที่กําหนดไวใ นสัญญากับราคาหรือมูลคาของสิน คาหรือตัวแปรที่เปน อยู ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือ
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กําหนดไวในสัญญา
(๓) สัญญาที่กําหนดใหสิทธิแกคูสัญญาฝายหนึ่งที่จะเรียกใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งสงมอบสินคา
หรือชําระราคาของสิน คา หรือชําระเงินที่คํานวณไดจากสวนตางระหวางราคาหรือมูลคาของสิน คา
หรือตัวแปรที่กําหนดไวในสัญญากับราคาหรือมูลคาของสินคาหรือตัวแปรที่เปนอยู ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
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หรื อ ช ว งเวลาใดเวลาหนึ่ ง ในอนาคตตามที่ กํ า หนดไว ใ นสั ญ ญาหรื อ เรี ย กให คู สั ญ ญาอี ก ฝ า ยหนึ่ ง
เขาทําสัญญาตาม (๑) หรือ (๒)
มาตรา ๕ ใหลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๖ (๓) แหงประมวลรัษฎากร และ
คงจัดเก็บในอัตรารอยละศูนยจุดศูนยหนึ่ง สําหรับรายรับจากการประกอบกิจการธนาคารตามกฎหมาย
วาดวยการธนาคารพาณิชยหรือกฎหมายเฉพาะ การประกอบกิจการธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และ
ธุรกิจเครดิต ฟองซิเอรตามกฎหมายว าดวยการประกอบธุรกิจเงิน ทุน ธุร กิจหลักทรัพย และธุรกิ จ
เครดิตฟองซิเอร และการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย ดังตอไปนี้
(๑) ดอกเบี้ยจากการกูยืมเงินระหวางสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด
โดยการกูยืมเงินมีกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งป
(๒) กําไรกอนหักรายจายใด ๆ จากการขายคืนหลักทรัพยตามสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย
โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน ที่ ทําระหวางสถาบัน การเงิ น หรือนิติบุคคลอื่น ที่อธิบดีป ระกาศกําหนด
โดยสัญญามีกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งป
(๓) ดอกเบี้ยสําหรับเงินประกันเงินสดจากสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย โดยมีสัญญาขาย
หรือซื้อคืนตาม (๒)
(๔) ดอกเบี้ยหรือสวนลดที่ไดจากตราสารหนี้หรือกําไรกอนหักรายจายใด ๆ ที่ไดจากการซื้อ
หรือขายตราสารหนี้
(๕) ดอกเบี้ยจากสัญญายืมหรือใหยืมหลักทรัพย
(๖) กําไรกอนหักรายจายใด ๆ ที่ไดจากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรา
(๗) ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม หรือกําไรกอ นหั กรายจายใด ๆ ที่ไดจากการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายลวงหนา เฉพาะกรณีที่สินคาหรือตัวแปรของสัญญาดังกลาวเปนเงินตราสกุลใด ๆ ตราสารหนี้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน อั ตราดอกเบี้ย หรือสิน ค าหรือตัวแปรอื่น ตามที่อธิ บดีประกาศกําหนด และ
สัญญานั้นไดกระทํานอกศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา
แตไมรวมถึงสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพยโดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน
มาตรา ๖ บทบัญญัติมาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๘๘) พ.ศ. ๒๕๔๔ ใหยังคงใชบังคับตอไป เฉพาะการจัดเก็บ
ภาษีธุรกิจเฉพาะที่คางอยูหรือพึงชําระกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
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มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกานี้ คือ โดยที่ในปจจุบัน การประกอบกิจการธนาคาร
ตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยหรือกฎหมายเฉพาะ การประกอบกิจการธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย
และธุ ร กิ จ เครดิ ต ฟองซิ เอรตามกฎหมายว าด ว ยการประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ รกิ จ หลั ก ทรั พย และธุ ร กิ จ
เครดิตฟองซิเอร และการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับ
ในอัตรารอยละสามตามมาตรา ๙๑/๖ (๓) แหงประมวลรัษฎากรซึ่งเปนภาระภาษีสําหรับการทําธุรกรรม
ในตลาดการเงิน ดังนั้น เพื่อเปนการลดภาระภาษีและสนับสนุนใหการประกอบกิจการของสถาบันการเงิน
มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น อันจะเปนผลดีแกเศรษฐกิจของประเทศ สมควรลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับ
จากการประกอบกิจ การของสถาบัน การเงิ นบางกรณีใ หแกผู ประกอบกิ จการดังกล าว จึ งจํ าเปน ตองตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

