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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๐๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป
บางกรณี
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

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๘ ก

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๕๓

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๐๒) พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ ๒” หมายความวา แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ระยะที่ ๒ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
“สถาบันการเงิน” หมายความวา
(๑) สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๒) สถาบัน การเงิน ที ่ม ีก ฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัด ตั้ง ขึ ้น สํ า หรับ ใหกู ย ืม
เพื่อสงเสริมเกษตรกรรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม
(๓) นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา ๔ ใหย กเวน ภาษีเงิน ไดตามสว น ๒ และสวน ๓ หมวด ๓ ในลัก ษณะ ๒
แหงประมวลรัษฎากร ใหแกผูถือหุนของสถาบันการเงิน สําหรับผลประโยชนที่ไดจากการที่สถาบัน
การเงินควบเขากันหรือโอนกิจการทั้งหมดใหแกกันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ ๒
ซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาเงินทุน ทั้งนี้ เฉพาะการควบเขากัน หรือโอนกิจการที่ไดกระทําภายใน
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๕ ใหยกเวน ภาษีเงิน ไดตามสวน ๓ หมวด ๓ ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๕
และอากรแสตมปต ามหมวด ๖ ในลัก ษณะ ๒ แหง ประมวลรัษ ฎากร ใหแ กส ถาบัน การเงิน
สําหรับเงินไดพึงประเมิน รายรับ หรือการกระทําตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการที่สถาบันการเงิน
ควบเขา กัน หรือ โอนกิจ การทั้ง หมดใหแ กกัน ตามแผนพัฒ นาระบบสถาบัน การเงิน ระยะที่ ๒
ทั้งนี้ เฉพาะการควบเขากันหรือการโอนกิจการที่ไดกระทําภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๖ ใหย กเวน ภาษีม ูล คา เพิ ่ม ตามหมวด ๔ ภาษีธ ุร กิจ เฉพาะตามหมวด ๕
และอากรแสตมปต ามหมวด ๖ ในลัก ษณะ ๒ แหง ประมวลรัษ ฎากรใหแ กส ถาบัน การเงิน
สําหรับมูลคาของฐานภาษี รายรับ หรือการกระทําตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการที่สถาบันการเงิน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๘ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๕๓

โอนกิจการบางสวนใหแกกันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ ๒ ทั้งนี้ เฉพาะการโอนกิจการ
ที่ไดกระทําภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวัน ที่
๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เห็นชอบแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ ๒ ซึ่งมีขึ้นเพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพของระบบสถาบันการเงินใหเกิดความตอเนื่องจากแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ ๑
ที่ไดดําเนินการมาแลว เพื่อวางกรอบการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๗ - พ.ศ. ๒๕๕๑
และเพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนการที่สถาบันการเงินควบเขากันหรือโอนกิจการใหแกกันตามแผนพัฒนา
ระบบสถาบั นการเงิ น ระยะที่ ๒ สมควรยกเวน ภาษี เงิ นไดนิ ติบุ คคล ภาษี มู ลค าเพิ่ม ภาษีธุ รกิ จเฉพาะ
และอากรแสตมป ใหแกสถาบันการเงินสําหรับเงินไดพึงประเมิน มูลคาของฐานภาษี รายรับ หรือการกระทํา
ตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการที่สถาบันการเงินควบเขากันหรือโอนกิจการใหแกกันตามแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ ๒ และยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกผูถือหุน
ของสถาบันการเงิน สําหรับผลประโยชนที่ไดจากการที่สถาบันการเงินควบเขากันหรือโอนกิจการใหแกกัน
ทั้งนี้ เฉพาะการควบเขากันหรือโอนกิจการที่ไดกระทําภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงจําเปนตอง
ตราพระราชกฤษฎีกานี้

