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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๐๑)
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินได ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมปสําหรับเงิน ได
รายรับ และการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการโอนหรือรับโอนหลักทรัพยที่เปนประกันในการปฏิบัติ
ตามสัญญาซื้อขายลวงหนา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใ หกระทํา ไดโ ดยอาศัยอํา นาจตามบทบัญ ญัติแ หง กฎหมาย จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกลา ฯ
ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๐๑) พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“สัญ ญาซื้อ ขายลว งหนา ” หมายความวา สัญ ญาซื้อ ขายลว งหนา ตามกฎหมายวา ดว ย
สัญญาซื้อขายลวงหนา
“ลูกคา” หมายความวา บุคคลซึ่งใชบริการจากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
“ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทน
ซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา
“สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา” หมายความวา สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา
ตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา
“หลักทรัพย” หมายความวา หลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
“เงินชดเชยเงินปนผล” หมายความวา เงินที่สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนาจายใหแก
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือเงินที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาจายใหแกลูกคา
ทั้งนี้ เนื่องจากมีการจายเงินปนผลของหลักทรัพยในระหวางที่สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา
หรือตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาถือหลักทรัพยนั้นเพื่อเปนประกันในการปฏิบัติตามสัญญา
ซื้อขายลวงหนา แลวแตกรณี
“เงินชดเชยดอกเบี้ย” หมายความวา เงิน ที่สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนาจายใหแ ก
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือเงินที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาจายใหแกลูกคา
ทั้งนี้ เนื่องจากมีการจายดอกเบี้ยของหลักทรัพยใ นระหวางที่สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา
หรือตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาถือหลักทรัพยนั้นเพื่อเปนประกันในการปฏิบัติตามสัญญา
ซื้อขายลวงหนา แลวแตกรณี
มาตรา ๔ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน ๒ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร
ใหแกลูกคาซึ่งเปนผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับเงินไดที่เกิดจากการโอนหรือรับโอน
หลักทรัพยที่เปนประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายลวงหนาที่กระทํากับตัวแทนซื้อขายสัญญา
ซื้อขายลวงหนา
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ในกรณีที่ลูกคาไดรับยกเวน ภาษีเงิน ไดตามวรรคหนึ่ง หากลูกคามีเงิน ไดที่เปน เงิน ชดเชย
เงินปนผลหรือเงินชดเชยดอกเบี้ยอันเนื่องมาจากหลักทรัพยดังกลาว และยอมใหตัวแทนซื้อขายสัญญา
ซื้อขายลวงหนาผูจายเงินไดหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละสิบของเงินชดเชยเงินปนผลที่ไดรับหรือ
ในอัตรารอยละสิบหาของเงินชดเชยดอกเบี้ยที่ไดรับ แลวแตกรณี เมื่อถึงกําหนดยื่นแบบแสดงรายการ
ใหไดรับยกเวนไมตองนําเงินชดเชยเงินปนผลหรือเงินชดเชยดอกเบี้ยดังกลาวมารวมคํานวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ลูกคาไมขอรับเงิน ภาษีที่ถูกหักไวนั้น คืน หรือไมขอเครดิตเงิน ภาษีที่
ถูกหักไวนั้น ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
มาตรา ๕ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร
ใหแกลูกคาซึ่งเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคล สําหรับเงินไดที่เกิดจากการโอนหรือรับโอนหลักทรัพย
ที่เปนประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายลวงหนาที่กระทํากับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
โดยลูกคาตองไมนํามูลคาตนทุนของหลักทรัพยดังกลาวนั้น ไปเปน รายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ
เพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ในการยกเวนภาษีเงินไดตามวรรคหนึ่ง หากลูกคาซึ่งเปน บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศและมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย มีเงินไดที่เปนเงินชดเชย
เงิน ปน ผลหรือเงิน ชดเชยดอกเบี้ยอัน เนื่องมาจากหลักทรัพยดังกลาว ตองยอมใหตัวแทนซื้อขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนาผูจายเงินไดหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละสิบของเงินชดเชยเงินปนผลที่ไดรับ
หรือในอัตรารอยละสิบหาของเงินชดเชยดอกเบี้ยที่ไดรับ แลวแตกรณี
มาตรา ๖ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร
ใหแกตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา สําหรับเงินไดที่เกิดจากการโอนหลักทรัพยที่เปนประกัน
ในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายลวงหนาใหแกลูกคาและสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยตัวแทน
ซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาตองไมนํามูลคาตนทุนของหลักทรัพยดังกลาวมาเปนรายจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
มาตรา ๗ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร
ใหแกสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา สําหรับเงินไดที่เกิดจากการโอนหลักทรัพยที่เปนประกัน
ในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายลวงหนาใหแกตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยสํานักหักบัญชี
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สัญญาซื้อขายลวงหนาตองไมนํามูลคาตน ทุน ของหลักทรัพยดังกลาวมาเปน รายจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
มาตรา ๘ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร
ใหแกตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา สําหรับเงินไดที่เกิดจากการรับโอนหลักทรัพยที่เปนประกัน
ในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายลวงหนาจากลูกคาและสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา
มาตรา ๙ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร
ใหแกสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา สําหรับเงินไดที่เกิดจากการรับโอนหลักทรัพยที่เปนประกัน
ในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายลวงหนาจากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
มาตรา ๑๐ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร
สําหรับเงินปนผลที่ไดจากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือเงินสวนแบงกําไรที่ไดจากกองทุนรวม
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหแก
(๑) บริษัท ที่ตั้ง ขึ้น ตามกฎหมายไทยที่ไ ดรับ โอนกลับ คืน มาไมวาทั้ง หมดหรือ บางสว น
ซึ่งหลักทรัพยที่ออกโดยนิติบุคคลหรือโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภทรุนและชนิดเดียวกัน
และในจํานวนที่เทียบเทากับหลักทรัพยที่โอนเพื่อเปนประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายลวงหนา
เปนจํานวนกึ่งหนึ่งของเงินปนผลหรือเงินสวนแบงกําไรที่ไดรับ
(๒) บริษัทตาม (๑) ที่เปน บริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือเปน
บริษัทที่ถื อหุนในบริษัทผูจายเงินปนผลเปนจํ านวนไม นอยกวารอยละยี่ สิบหาของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิ
ออกเสียง โดยบริษัทผูจายเงินปนผลไมไดถือหุนในบริษัทนั้นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เปนจํานวน
เทากับเงินปนผลหรือเงินสวนแบงกําไรที่ไดรับ
ทั้งนี้ บริษัทตาม (๑) และ (๒) ตองเปนผูไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖
และมาตรา ๘ และไดถือหลักทรัพยที่กอใหเกิดเงินปนผลหรือเงินสวนแบงกําไรไวไมนอยกวาสามเดือน
นับแตวันที่ไดหลักทรัพยนั้นมาจนถึงวันที่มีเงินไดดังกลาว และยังคงถือหลักทรัพยนั้นตอไปอีกไมนอยกวา
สามเดือนนับแตวันที่มีเงินได โดยใหนับระยะเวลาระหวางที่ไดโอนหลักทรัพยดังกลาวเพื่อเปนประกัน
ในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายลวงหนาจนถึงวันที่ไดรับโอนหลักทรัพยนั้นรวมดวย
มาตรา ๑๑ ให ย กเว น ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะตามหมวด ๕ และอากรแสตมป ต ามหมวด ๖
ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ใหแกลูกคา ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา และสํานักหักบัญชี
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สัญญาซื้อขายลวงหนา แลวแตกรณี สําหรับรายรับหรือการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการโอนหลักทรัพย
ที่เปนประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายลวงหนา
มาตรา ๑๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๔ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๕๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินได
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมปใหแกลูกคา ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา และสํานักหักบัญชี
สัญญาซื้อขายลวงหนาสําหรับเงินได รายรับ และการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการโอนหรือรับโอน
หลักทรัพยที่เปนประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา
เพื่ อสนั บสนุ น การทํ าธุ ร กรรมการซื้ อขายสั ญญาซื้ อขายล ว งหน าอั น จะส งผลให ธุ ร กรรมในศู น ย ซื้ อขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนาเติบโตอยางตอเนื่อง จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

