
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรษัฎากร 

ว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที ่ ๗๕๐) 
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  13  มิถนุายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
เป็นปทีี่  ๗  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  

ในบางกรณี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

และมาตรา  ๓  (๑)  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล

รัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๔๙๖  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  

ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล

รัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๗๕๐)  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๓๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๕



มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

“บริษัทเป้าหมาย”  หมายความว่า  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ซึ่งประกอบกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุน 

“บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล”  หมายความว่า  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น

ตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ 

“กิจการที่รัฐต้องการสนับสนุน”  หมายความว่า  กิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ตามที่คณะกรรมการนโยบายเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายประกาศก าหนด  ซึ่งพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเป็นส่วนส าคัญใน  

การด าเนินกิจการ  โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด 

“ทรัสต์เพ่ือกิจการเงินร่วมลงทุน”  หมายความว่า  ทรัสต์ที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือประกอบกิจการ 

เงินร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 

มาตรา ๔ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน  ๒  และส่วน  ๓  หมวด  ๓  ในลักษณะ  ๒   

แห่งประมวลรัษฎากร  ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ส าหรับรายได้จาก 

การโอนหุ้นของบริษัทเป้าหมาย  ทั้งนี้  เฉพาะการโอนหุ้นที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน  และถือครอง 

มาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่เดือนก่อนวันที่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีรายได้  

จากการโอนหุ้น  โดยบริษัทเป้าหมายต้องประกอบกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องซึ่งสร้าง

มูลค่าเพ่ิมและก่อให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของรายได้ทั้งหมดในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

เป็นจ านวนสองรอบระยะเวลาบัญชีตดิตอ่กันก่อนวันที่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคล

มีรายได้จากการโอนหุ้น 

มาตรา ๕ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน  ๒  และส่วน  ๓  หมวด  ๓  ในลักษณะ  ๒   

แห่งประมวลรัษฎากร  ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ส าหรับรายได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายได้จากการโอนหุ้นของบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนที่ได้ลงทุนในบริษัท

เป้าหมาย  ทั้งนี้  เฉพาะการโอนหุ้นที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน  และถือครองมาแล้วไม่น้อยกว่า 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๓๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ยี่สิบสี่เดือนก่อนวันที่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีรายได้จากการโอนหุ้น   

ดังต่อไปนี้ 

 (ก) กรณีบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนไม่มีก าไรสะสม  ให้ยกเว้นภาษีเงินได้

ตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนที่ได้ลงทุนในบริษัทเป้าหมาย   

โดยบริษัทเป้าหมายต้องประกอบกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องซึ่งสร้างมูลค่าเพ่ิมและ

ก่อให้เกิดรายได้ในบริษัทเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของรายได้ทั้งหมดในแต่ละรอบระยะเวลา

บัญชีเป็นจ านวนสองรอบระยะเวลาบัญชีตดิตอ่กันก่อนวันที่มรีายไดจ้ากการโอนหุ้นของบริษัทซึ่งประกอบ

กิจการเงินร่วมลงทุน  ทั้งนี้  สัดส่วนการลงทุนของบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนให้เป็นไป  

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

 (ข) กรณีบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนมีก าไรสะสมจากรายได้ที่ได้รับยกเว้น

ภาษีเงินได้ตามมาตรา  ๔  ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของก าไรสะสมทั้งหมดในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

เป็นจ านวนสองรอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกันก่อนวันที่มีรายได้จากการโอนหุ้นของบริษั ทซึ่งประกอบ

กิจการเงินร่วมลงทุนนั้น  ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งจ านวน 

 ก าไรสะสมตาม  (ก)  และ  (ข)  ไม่รวมถึงก าไรสะสมในส่วนที่ได้จัดสรรเป็นทุนส ารอง

ตามที่มีกฎหมายก าหนด 

(๒) รายได้จากการที่บริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนเลิกกัน  ตามสัดส่วนก าไรสะสม

จากรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา  ๔  ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน  โดยบริษัท

เป้าหมายต้องประกอบกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและก่อให้เกิดรายได้

ในบริษัทเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของรายได้ทั้งหมดในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีเป็นจ านวน

สองรอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกันก่อนบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนเลิกกัน 

มาตรา ๖ บริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนตามมาตรา  ๕  ต้องมีคุณสมบัติ  

ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

(๒) มีทุนช าระแล้วในวันสุดท้ายของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๓๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๕



(๓) จดแจ้งการเป็นกิจการเงินร่วมลงทุนต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศก าหนด 

(๔) ไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา  ๕  อัฏฐารส  แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตาม 

ความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๐๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 

โดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๔๘๑)   

พ.ศ.  ๒๕๕๒  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร   

(ฉบับที่  ๕๙๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  หรือพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วย 

การยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๖๓๖)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ในกรณีที่บริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งข้อหนึ่งข้อใด 

ในรอบระยะเวลาบัญชีใด  ให้สิทธิเป็นอันระงับเฉพาะในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

มาตรา ๗ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน  ๒  และส่วน  ๓  หมวด  ๓  ในลักษณะ  ๒   

แห่งประมวลรัษฎากร  ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับรายได้  

ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รายได้จากการโอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือกิจการเงินร่วมลงทุนที่ได้ลงทุนในบริษัท

เป้าหมาย  ทั้งนี้  เฉพาะการโอนหน่วยทรัสต์ที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน  และถือครองมาแล้ว  

ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่เดือนก่อนวันที่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีรายได้จากการโอน

หน่วยทรัสต์  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) กรณีทรัสต์เ พ่ือกิจการเงินร่วมลงทุนไม่มีก าไรสะสม  ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ตามสัดส่วนการลงทุนของทรัสต์เพ่ือกิจการเงินร่วมลงทุนที่ได้ลงทุนในบริษัทเป้าหมาย  โดยบริษัท

เป้าหมายต้องประกอบกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและก่อให้เกิดรายได้

ในบริษัทเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของรายได้ทั้งหมดในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีเป็นจ านวน

สองรอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกันก่อนวันที่มีรายได้จากการโอนหน่วยทรัสต์  ทั้งนี้  สัดส่วนการลงทุน

ของทรัสต์เพื่อกิจการเงินรว่มลงทุนให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธบิดปีระกาศก าหนด 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๓๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๕



 (ข) กรณีทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนมีก าไรสะสมจากรายได้จากการลงทุนในบริษัท

เป้าหมายในส่วนที่ค านวณได้จากกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของก าไรสะสม

ทั้งหมดในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีเป็นจ านวนสองรอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกันก่อนวันที่มีรายได้  

จากการโอนหน่วยทรัสต์นั้น  ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งจ านวน 

(๒) รายได้จากการที่ทรัสต์เพ่ือกิจการเงินร่วมลงทุนเลิกกัน  ตามสัดส่วนก าไรสะสมที่ได้จาก  

การลงทุนในบริษัทเป้าหมายเฉพาะส่วนที่ประกอบกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุน  ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้ 

เกินกว่าเงินทุน  โดยบริษัทเป้าหมายต้องประกอบกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องซึ่งสร้าง  

มูลค่าเพ่ิมและก่อให้เกิดรายได้ในบริษัทเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของรายได้ทั้งหมดในแต่ละ 

รอบระยะเวลาบัญชีเป็นจ านวนสองรอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกันก่อนทรัสต์เพ่ือกิจการเงินร่วมลงทุนเลิกกัน 

มาตรา ๘ การได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา  ๗  ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน

ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จดแจ้งการเป็นทรัสต์เพ่ือกิจการเงินร่วมลงทุนต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์  

และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด 

(๒) มีมูลค่าเงินทุนที่ช าระแล้วในวันสุดท้ายของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ยี่สิบล้านบาท

ขึ้นไป 

(๓) ไม่ใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้น

รัษฎากร  (ฉบับที่  ๕๙๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  หรือพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร   

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๖๓๖)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ในกรณีที่ทรัสต์เพ่ือกิจการเงินร่วมลงทุนขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งข้อหนึ่งข้อใดในปีภาษีใด

หรือรอบระยะเวลาบัญชีใด  ให้สิทธิเป็นอันระงับเฉพาะในปีภาษีนั้นหรือรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

มาตรา ๙ การได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา  ๔  มาตรา  ๕  และมาตรา  ๗  

แห่งพระราชกฤษฎีกานี้  ให้ได้รับยกเวน้ตัง้แต่วนัที่พระราชกฤษฎีกานี้มผีลใช้บังคบัถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  

พ.ศ.  ๒๕๗๕  
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มาตรา ๑๐ บุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษี 

เงินได้ตามมาตรา  ๔  มาตรา  ๕  และมาตรา  ๗  แห่งพระราชกฤษฎีกานี้  ต้องไม่น าเงินได้ที่ได้ใช้สิทธิยกเว้น 

ภาษีเงินได้ดังกล่าวไปยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วย 

การยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๕๙๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  หรือพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล 

รัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๖๓๖)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อีก 

มาตรา ๑๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้   คือ  โดยที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มี 
การลงทุนในบริษัทเป้าหมายที่พัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเป็นส่วนส าคัญในการด าเนิน
กิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายตามที่คณะกรรมการนโยบายเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายก าหนด  อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมเพ่ิมขึ้น  และท าให้ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  สมควรให้สิทธิประโยชน์  
ทางภาษีแก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ลงทุนในบริษัทเป้าหมาย  รวมทั้งบุคคลธรรมดา 
และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งประกอบกิจการ 
เงินร่วมลงทุน  หรือเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกิจการเงินร่วมลงทุนซึ่งลงทุนในบริษัทเป้าหมายดังกล่าว  จึงจ าเป็น 
ต้องตราพระราชกฤษฎีกานี ้
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