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บทคัดย่อ 

 
การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม คือ ภารกิจสําคัญที่รัฐบาลกําหนดเป็นนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แต่การปฏิบัติภารกิจด้วยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว อาจไม่บรรลุเป้าหมายของแผน
ที่วางไว้ได้ รัฐบาลจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งในประเทศไทยมีองค์กรภาคเอกชน
ที่ทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งหลักการสําคัญ
ของวิสาหกิจเพ่ือสังคม คือ ธุรกิจที่แสวงหากําไร แต่นํารายได้ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ไปใช้เพ่ือพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ในประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่น 
มีกฎหมายกําหนดสถานะของวิสาหกิจเพ่ือสังคมและกําหนดมาตรการทางภาษีที่สนับสนุนวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมไว้อย่างชัดเจน แต่เมื่อพิจารณาสถานะของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทยแล้ว ยังไม่มี
กฎหมายรับรองวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นการเฉพาะ และยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
อย่างเพียงพอ ผู้เขียนจึงได้ศึกษาลักษณะและการบริหารจัดการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทย
และในต่างประเทศ เพ่ือหาความแตกต่างของสถานะทางกฎหมายและมาตรการทางภาษีที่เก่ียวข้อง  

ปัญหาสําคัญของวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย คือ ปัญหาด้านเงินทุนในการ
บริหารจัดการ และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะผู้ประกอบการทั่วไปย่อมต้องการ
ผลตอบแทนจากธุรกิจ จึงไม่เห็นความคุ้มค่าในการลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคม และประชาชนไม่มี 
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แรงจูงใจในการช่วยสนับสนุนเงินทุนแก่วิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้เขียนจึงศึกษากฎหมายและมาตรการ
ทางภาษีของต่างประเทศและนํามาปรับใช้กับวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทย โดยเสนอแนวทางไว้
ได้แก่ แนวทางในการกําหนดสถานะของวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้มีการรับรองตามกฎหมาย โดยมี
หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้คัดกรอง และแนวทางในการกําหนดมาตรการทางภาษีให้แก่ผู้ประกอบการ
และผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม ซึ่งผู้เขียนเน้นการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
และภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยอาศัยอํานาจตามประมวลรัษฎากรในการบัญญัติกฎหมายลําดับรอง 
เพ่ือเป็นแนวทางให้รัฐบาลกําหนดเป็นนโยบายสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมต่อไป 

 
คําสําคญั: วิสาหกิจเพ่ือสังคม, องค์การสาธารณกุศล, บริษัทที่ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม, สิทธิประโยชน์

ทางภาษี  
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ABSTRACT 
 

Thailand’s National Economic and Social Development Plan No. 11 B.E. 
2555–2559 (2012–2016) set the policy for development, social and economic growth, 
and environmental issues. As the The Thai Government is unable to fulfill the plan 
alone, the private sector is support Social Enterprise (SE), one private sector relies 
on profit-making organizations distributing most or all of profit to social and 
environmental development 

SEs in England, the United state of America, South Korea and Japan 
benefit from legal status and tax measures promoting them, but not in Thailand. 
The structure and management of SEs in Thailand were studied comparatively. 

Results were that funding is a major problem of Thai SEs, lack cash-flow 
for proper business management. Investor reject SEs as unworthy. These finding 
suggest that foreign tax measures for SEs should be adopted in Thailand. According 
to new guildelines, governmental organizations would determine the legal stastus of 
SEs. Tax measures to encourage enterpreneurs and other supporters, especially 
personal and corporate income tax benefits based on the Revenue Code of Thailand 
would be enacted by Royal decree or ministerial regulations. 
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ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่สนับสนุนการศึกษาแก่ผู้เขียนต้ังแต่ช้ันปฐมวัย
จนถึงชั้นมหาบัณฑิตและคอยให้กําลังใจในการศึกษามาโดยตลอด ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานที่สํานักงานผู้แทนพิเศษ สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
ซึ่งให้คําแนะนําในการริเริ่มศึกษาเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมและคอยให้กําลังใจอยู่เสมอ ผู้เขียน 
ขอกราบขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานที่สํานักงานสรรพากรภาค 3 ซึ่งให้ความรู้
ด้านกฎหมายภาษีอากรอย่างละเอียดและคอยให้กําลังใจอยู่เสมอ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทําวิทยานิพนธ์ ผู้เขียน
ขอขอบคุณเพื่อน ๆ สาขากฎหมายภาษีรหัส 55 ที่เป็นกัลยาณมิตรคอยช่วยเหลือและให้กําลังใจ
ในการจัดทําวิทยานิพนธ์ด้วยดีเสมอมา ผู้เขียนขอขอบคุณพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ น้อง ๆ ที่ไม่อาจกล่าวนามได้
ทั้งหมด ซึ่งคอยให้กําลังใจและแนะนําผู้เขียนมาโดยตลอด ทําให้ผู้เขียนได้รับมุมมองและข้อสังเกต
ในการจัดทําวิทยานิพนธ์เพ่ิมมากขึ้น สุดท้ายนี้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการศึกษามาตรการทางภาษี
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมจะเป็นองค์ความรู้หนึ่งในการผลักดันแนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อ
สังคมให้แพร่หลายในประเทศไทยมากย่ิงข้ึน 

หากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีปรากฏส่วนดีและมีคุณประโยชน์ทางวิชาการประการใด ผู้เขียน
ขอยกคุณความดีที่ปรากฏนั้นให้แก่ครอบครัว ครูบาอาจารย์ และผู้มีอุปการะคุณแก่ผู้เขียนทั้งหลาย 
แต่หากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนต้องขออภัยและขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและสภาพของปัญหา 

 
 การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม คือ ภารกิจสําคัญที่หลายประเทศให้ความสนใจและต่างกําหนดเป็นนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน เช่น ความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ของประชาชน การขาดแคลน
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน การเกิดสภาวะโลกร้อน การเกิดมลพิษ เป็นต้น 
 การแบ่งกลุ่มประเทศตามศักยภาพทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ
กําลังพัฒนา กล่าวคือ เป็นประเทศที่มีมาตรฐานการดํารงชีวิตระดับปานกลางถึงระดับตํ่า พ้ืนฐาน
อุตสาหกรรมยังไม่พัฒนาและมีดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index) อยู่ในระดับ
ปานกลาง ถึงระดับตํ่าเช่นกัน1 
 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีกลยุทธ์การพัฒนาประเทศ โดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อสร้าง
ทิศทางการบริหารประเทศต้ังแต่ปี พ.ศ. 2504 (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559))2 ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
มีสาระสําคัญ ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีภูมิคุ้มกัน
เมื่อเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) และสามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศ
ให้ก้าวหน้าต่อไป เพ่ือประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 แม้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จะกําหนดแนวทางการปฏิบัติไว้
แต่การปฏิบัติด้วยภาครัฐเพียงส่วนเดียวไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนน้ันได้ ดังน้ัน จําเป็นต้องมี

                                           
1 International Monetary Fund, World Economic outlook april 2012, 

(Washington, DC : International Monetary Fund, 2012), p.214. 
2
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11,” สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558, http://www.nesdb 
.go.th /Default.aspx?tabid=395 
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ภาคีจากหลายภาคส่วน เช่น ภาคธุรกิจและภาคสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย ดังน้ัน รัฐจึงใช้กลไกทางภาษีจูงใจภาคเอกชนเข้ามา
เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาด้านสังคม ผ่านสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่องค์กรที่ทําเพ่ือสังคม 
 องค์กรที่ทําเพ่ือสังคมมีหลายรูปแบบ อาจแบ่งเป็นองค์กรที่จัดต้ังเพ่ือกิจการสาธารณกุศล
โดยเฉพาะ เช่น องค์การนอกภาครัฐ (Non-Governmental Organization : NGO) เป็นองค์กรที่
ไม่แสวงหาผลกําไรและดําเนินงานอยู่ภายนอกโครงสร้างการเมืองแบบสถาบันมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
รณรงค์ด้านสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย และสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่มีเป้าหมายหลักทางการค้าและเพ่ือ
ปกป้องประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาซึ่งไร้การจัดการที่ดี โดยองค์การนอกภาครัฐ
มักจะได้รับเงินสนับสนุนส่วนหน่ึงจากภาคเอกชน หรือกรณีมูลนิธิ3 ก็เป็นองค์การสาธารณประโยชน์
ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการทรัพย์สินเพ่ือการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ 
วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่น โดยมิได้มุ่งหาประโยชน์มาแบ่งปันกัน
และได้จดทะเบียนตามกฎหมายซึ่งการจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิ ต้องมิใช่เป็นการหาผลประโยชน์
เพ่ือบุคคลใด นอกจากเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิน้ันเอง 
 บริษัทที่ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)4 เป็นองค์กร
ที่ทําเพ่ือสังคมอีกรูปแบบหน่ึง ซึ่งดําเนินกิจกรรมโดยองค์กรธุรกิจที่ประกอบกิจการแสวงหากําไรท่ัวไป 
แต่มีนโยบายที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมท้ังภายในและภายนอกองค์กร ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร เพ่ือสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นปกติสุข 
 อย่างไรก็ตาม การดําเนินภารกิจเพ่ือพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจขององค์กรที่ทําเพ่ือ
สังคมข้างต้นอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร กล่าวคือ กรณีองค์การนอกภาครัฐและมูลนิธิซึ่งเป็น

                                           
3
 มาตรา 110 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า มูลนิธิได้แก่

ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสําหรับ วัตถุประสงค์เพ่ือการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ 
วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษาหรือเพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างอ่ืน โดยมิได้ มุ่งหาผลประโยชน์มา
แบ่งปันกัน และได้จดทะเบียนตามบทบัญญัติ แห่งประมวลกฎหมายน้ี 

 การจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิ ต้องมิใช่เป็นการหาผลประโยชน์ เพ่ือบุคคลใด
นอกจากเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิน้ันเอง 

4
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, “ความรับผิดชอบ  

ต่อสังคมของธุรกิจ (CSR),” สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558, http://www.sec.or.th/ 
TH/RaisingFunds/EquityDebt/Pages/linkLaws_Regulations/CSR.aspx 
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องค์กรไม่แสวงหากําไรด้วยสถานะทางกฎหมาย จึงไม่สามารถหารายได้หรือกําไรจากการ
ประกอบการเป็นกิจลักษณะจําเป็นต้องพึ่งพาการรับบริจาค ส่งผลให้เงินทุนในการทําประโยชน์
เพื่อสังคมมีจํากัด ส่วนกรณีบริษัทที่ทํากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ก็เป็นเพียงการนํากําไรส่วนหนึ่ง
ของภาคธุรกิจสนับสนุนการทําประโยชน์เพื่อสังคม โดยวิธีการบริจาคหรือจัดทําโครงการต่าง ๆ 
แต่ก็เป็นเพียงการช่วยเหลือสังคมในระยะสั้นไม่มีความย่ังยืน หรือบางกรณีเป็นเพียงการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเท่าน้ัน 
 ในต่างประเทศมีการจัดต้ัง “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” (Social Enterprise: SE) เป็น
หน่วยงานท่ีมีวัตถุประสงค์หลักในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยมีโครงสร้างและการบริหารองค์กร
เช่นเดียวกับภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างภารกิจเพื่อการบริการสาธารณะของภาครัฐ
กับการประกอบกิจการเพื่อแสวงหากําไรของภาคธุรกิจ และจะนํากําไรทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ไปทํา
ประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งวิสาหกิจเพ่ือสังคมเกิดข้ึนจากแนวคิดที่ว่า “เมื่อสังคมก้าวหน้าและมีความ
ซับซ้อนมากข้ึน ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้นมากตามไปด้วยจนยากที่หน่วยงานภาครัฐ
จะรับมือได้ทั้งหมด ในขณะที่หน่วยงานเอกชนก็มักจะดําเนินงานเพ่ือผลประโยชน์ของหน่วยงาน
ตนเองและผู้ถือหุ้นเท่าน้ัน” ในช่วงศตวรรษที่ 20 จึงเกิดองค์การนอกภาครัฐ (NGO) แต่ก็ประสบ
ปัญหาเร่ืองค่าใช้จ่ายและเงินทุนในการบริหารจัดการ จึงมีนักพัฒนาสังคมบางส่วนริเริ่มจัดต้ังองค์กร
ธุรกิจเพ่ือหารายได้ไปทําประโยชน์เพ่ือสังคมข้ึน5 โดยวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีจะกล่าวถึงลักษณะของ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม กฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม การจัดเก็บภาษีและมาตรการทางภาษี
ที่เก่ียวข้องกับวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเกาหลีใต้ และ
ประเทศญี่ปุ่น 
 กรณีประเทศอังกฤษ เป็นประเทศที่มีพัฒนาการและประสบความสําเร็จมากที่สุด
ในเรื่องวิสาหกิจเพ่ือสังคม เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศยุโรปทั้งหมด ซึ่งในประเทศอังกฤษ
จัดแบ่งองค์กรที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ให้อยู่ในกลุ่มของธุรกิจเพ่ือสังคม 
(Social Economy) โดยคําว่าวิสาหกิจเพ่ือสังคมเกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1978 โดย Freet Spreckley และ
ในปี ค.ศ. 1997 ก็เกิดการประกอบกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise Partnership) ขึ้น 
 วิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีสําคัญในประเทศอังกฤษคือ “Social Enterprise London” ต้ังขึ้น
เมื่อ ค.ศ. 1998 โดยความร่วมมือระหว่างธุรกิจของสหกรณ์ต่าง ๆ กับองค์กรพัฒนาสนับสนุนสหกรณ์ 

                                           
5
 อาภัสรี ทังสมบูรณ์, “การศึกษาคุณลักษณะของกิจการเพื่อสังคมในบริบทของ

ประเทศไทย,” (สารนิพนธ์มหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), น.6 - 11. 
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และองค์กรสนับสนุนโครงสร้างของสหกรณ์ ปัจจุบันอังกฤษมีกิจการเพื่อสังคมกว่า 60,000 องค์กร 
ซึ่งมาจากภาคธุรกิจที่หลากหลายมีการกําหนดสถานะทางกฎหมายของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในช่ือ 
“บริษัทเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชน Community Interest Company (CIC)” และมี
มาตรการส่งเสริมทางภาษี คือ “ข้อบังคับมาตรการบรรเทาภาระภาษีด้านการลงทุนเพ่ือสังคม 
(ผู้ประกอบการจดทะเบียนธุรกิจเพ่ือสังคม) ค.ศ. 2014 (The Tax Relief for Social Investments 
(Accreditation of Social Impact Contractor)) Regulations 2014” กําหนดให้ผู้ลงทุนใน
วิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถนําจํานวนเงินที่ลงทุนไปหักจากยอดเงินที่ต้องนําไปคํานวณเสียภาษีได้
ทั้งจํานวนแต่ต้องไม่เกิน 1 ล้านปอนด์ต่อปีภาษี และกําหนดให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของ
จํานวนหุ้นทั้งหมดที่มีในวิสาหกิจเพ่ือสังคมน้ัน อีกทั้ง ได้รับยกเว้นภาษีจากส่วนเกินทุนทั้งจํานวนที่
เกิดจากการขายหุ้นด้วยแต่ต้องไม่เกิน 1 ล้านปอนด์ต่อปีภาษีเช่นกัน โดยทั้งสองกรณีจะต้อง 
ถือครองหุ้นที่ลงทุนไม่ตํ่ากว่า 3 ปี จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว ทั้งนี้ ประเทศอังกฤษ
ไม่สนับสนุนให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพ่ือป้องกันความไม่เสมอภาคทาง
ภาษีระหว่างวิสาหกิจเพ่ือสังคมกับวิสาหกิจทั่วไป 
 กรณีประเทศสหรัฐอเมริกา องค์กรเพื่อสังคมจะใช้กิจกรรมทางธุรกิจเพื่อหารายได้
ส่งเสริมภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน ทั้งในเชิงศาสนาและเชิงสังคมด้วยการสนับสนุนสินค้าทํามือของ
คนในชุมชนซึ ่งความเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมมีพัฒนาการมาตั้งแต่ปี ค .ศ . 1970 โดยเริ ่มจาก
กิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่แสวงหากําไรและมีเป้าหมายช่วยเหลือกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสด้วยการสร้าง
อาชีพ วิสาหกิจเพื่อสังคมจะได้รับการกล่าวถึงสถานะขององค์กรที่แสวงหากําไรอันมีพันธกิจ
เพ่ือพัฒนาสังคม และเป็นธุรกิจที่มีเป้าหมายคู่ขนานระหว่างการหากําไรกับกิจการเพ่ือสังคม 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาจะกําหนดสถานะวิสาหกิจเพื่อสังคมในชื่อ “บริษัทจํากัดการ
แสวงหากําไร (the Low-Profit Limited Liability Company (L3C))” ซึ่งถือเป็นบริษัทจํากัด
ประเภทหนึ่ง มีหน้าที่เสียภาษีจากการประกอบกิจการ แต่มีประเด็นเรื่องมาตรการทางภาษีที่
เกี่ยวข้องกับ L3C โดยบังคับใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับ “บริษัทจํากัด (Limited Liability Company 
(LLC))” กล่าวคือ สามารถผ่านภาระภาษีไปยังผู้ถือหุ้นได้ (Pass-Through Taxation) ส่งผลให้องค์กร
ที่เป็นนิติบุคคลไม่ต้องรับภาระการเสียภาษีจากรายได้ที่เกิดจากกิจการ แต่จะส่งต่อไปยังผู้ถือหุ้นหรือ
สมาชิกขององค์กรนั้นให้เป็นผู้รับภาระภาษีแทน ซึ่งทําให้สัดส่วนการเสียภาษีขึ้นอยู่กับขั้นจํานวน
เงินได้ของผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกแต่ละคน ถ้าหากมูลนิธิที่มีลักษณะตามกฎท่ีกรมสรรพากรกําหนดไว้  
เป็นผู้ถือหุ้นและได้รับผลตอบแทนจาก L3C ก็จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้  
 กรณีประเทศเกาหลีใต้ รัฐบาลได้ออกกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยพื้นฐานแห่งชาติ 
(the National Basic Living Security Act) เพื่อสร้างโครงการพึ่งพาตนเองของกลุ่มธุรกิจเล็ก ๆ 
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และสร้างสังคมให้เข้มแข็งขึ้น อันเป็นฐานสําคัญของการสร้างวิสาหกิจเพื่อสังคมในเวลาต่อมา 
ในปี ค.ศ. 2003 กระทรวงแรงงานของประเทศเกาหลีใต้เริ่มโครงการจ้างแรงงาน (the Social 
Employment Project) เพ่ือสร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีงานทํา ต่อมา รัฐบาลบังคับใช้
กฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ค.ศ. 2007 (Social Enterprise Promotion Act 2007) 
กําหนดสถานะวิสาหกิจเพื่อสังคมและกําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีในกฎหมายว่าด้วยข้อจํากัด
สิทธิทางภาษีในกรณีพิเศษ ค.ศ. 2008 (the Restriction of Special Taxation Act 2008) โดย
กําหนดให้วิสาหกิจใดที่ขึ้นทะเบียนเป็น “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ร้อยละ 50 
ของจํานวนเงินได้จากการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมในปีภาษีนั้น รวมทั้งสามารถนําผลขาดทุนของ
ปีภาษีแรกยกไปเป็นรายจ่ายในปีถาษีถัดไปไม่เกิน 5 ปีภาษี (ในกรณีที่ยังไม่ต้องชําระค่าภาษีในปีน้ัน) 
ทั้งน้ี การยกเว้นภาษีจะกําหนดระยะเวลา 3 ปี หลังจากปีที่มีรายได้  
 กรณีประเทศญี่ปุ่น การลงทุนเพ่ือสังคมเป็นสิ่งจําเป็นและเติบโตมากขึ้น ทั้งสถาบัน
การเงินและกองทุนเอกชนต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางในการเคลื่อนย้ายเงินทุนเพื่อพัฒนาการลงทุน
เพ่ือสังคม ซึ่งกระแสการลงทุนดังกล่าวน้ี เกิดขึ้นจากเหตุภัยพิบัติสามครั้งติดต่อกันในช่วงเดือนมีนาคม 
ค.ศ. 2011 โดยแรกเร่ิม การพัฒนาสังคมจะเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาล แต่ปัจจุบันภาคเอกชนมี
แนวโน้มที่จะสนับสนุนภาคสังคมมากย่ิงขึ้น ดังเ ช่นองค์กรไม่แสวงหากําไร  (Non-Profits 
Organization) และวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งคาดการณ์ถึงทรัพย์สินที่หมุนเวียน
อยู่ในการลงทุนเพ่ือสังคมมีมูลค่าสูงกว่า 16 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (ค.ศ. 2014) อันแสดงให้เห็นถึง
ความสําคัญต่อบริการภาคสังคมในช่วงที่มีผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนและการประสบปัญหาการขาดดุลการคลัง
ของรัฐบาล ที่ภาคเอกชนจะมีบทบาทช่วยเหลือสังคมมากย่ิงขึ้น  
 ในประเทศญี่ปุ่นมีกิจการเพ่ือสังคมหลายรูปแบบ โดยวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี เน้นศึกษากรณี
กลุ่มองค์กรไม่แสวงหากําไร (Non-Profit) เน่ืองจากมีลักษณะองค์กรที่ใกล้เคียงกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
เน่ืองด้วยมีการประกอบการเพ่ือหารายได้ แต่ไม่มีการแบ่งเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีมาตรการทาง
ภาษีสนับสนุน โดยกําหนดไว้ในส่วนที่ 3 แห่งกฎหมายส่งเสริมกิจการที่ไม่แสวงหากําไร ค.ศ. 2003 
(Law to Promote Specified Nonprofit Activities 2003 (Chapter III. Special Treatment 
Under Tax Law)) ซึ่งกําหนดให้องค์กรที่มีคุณสมบัติเป็นองค์กรไม่แสวงหากําไรตามกฎหมาย
ดังกล่าว จะถือเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม (public interest corporation) ที่จะได้รับสิทธิคํานวณภาษี
บริษัทในอัตราที่ตํ่ากว่าอัตราปกติและสามารถเป็นองค์กรที่รับบริจาคจากองค์กรอื่น ๆ ได้ และ
องค์กรผู้บริจาคจะสามารถนําเงินน้ันไปเป็นรายจ่ายในการคํานวณเพ่ือเสียภาษีบริษัทได้ 
 จากกรณีมาตรการทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคมของสี่ประเทศข้างต้น
เห็นได้ว่ามุมมองของรัฐบาลแต่ละประเทศ ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม
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แตกต่างกันไป บางประเทศไม่กําหนดกฎหมายรับรองวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นการเฉพาะ แต่ก็มี
กฎหมายสนับสนุนองค์กรที่ทําประโยชน์เพื่อสังคมในลักษณะที่ใกล้เคียงกับนิยามของวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม บางประเทศไม่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการยกเว้นภาษีเงินได้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม
โดยตรง เพราะมองว่าขัดต่อหลักความเสมอภาคทางภาษี แต่กระนั้นรัฐบาลท้ังสี่ประเทศต่างให้
ความสําคัญต่อการสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพราะเห็นผลการพัฒนาสังคมที่ ดีขึ้นและมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการจัดต้ังองค์กรสาธารณกุศลในรูปแบบมูลนิธิเพียงอย่างเดียว  
 เมื ่อพิจารณามาตรการทางภาษีที ่เกี ่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย 
ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายรับรองวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นการเฉพาะ จะมีเพียงมูลนิธิที่จัดต้ังขึ้นตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งไม่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่การบริหารจัดการองค์กร
ไม่อาจพ่ึงพาเงินทุนจากการรับบริจาคเพียงอย่างเดียว อีกทั้ง กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ส่งเสริม
ให้ทําประโยชน์ต่อสังคม จะมีเพียงกฎหมายที่ยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้ เมื่อมีการบริจาคเพ่ือ
สาธารณประโยชน์เท่านั้น ซึ่งวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยในทุกวันนี้ มีการจัดตั้งเพิ่มขึ้นมาก 
แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเพียงพอ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการวิสาหกิจ
เพื่อสังคมไม่สามารถดํารงธุรกิจได้ เนื่องจากต้องรับภาระค่าใช้จ่ายและภาระภาษีเช่นเดียวกัน 
กับองค์กรธุรกิจทั่วไป เป็นผลให้เกิดการเลิกประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยได้ ดังน้ัน 
รัฐบาลควรกําหนดมาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนให้มีการดําเนินกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือช่วยแบ่งเบา
ภาระภาครัฐในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 อน่ึง ในขณะนี้ (พ.ศ. 2558) สภาปฏิรูปแห่งชาติผลักดันให้มีองค์กรเฉพาะด้านในการ
ทําประโยชน์เพ่ือสังคมในประเทศไทย เหมือนด่ังวิสาหกิจเพ่ือสังคมในต่างประเทศ โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
ร่าง “พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ....” เพ่ือกําหนดลักษณะของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ให้มีการรับรองสถานะตามกฎหมาย สามารถแบ่งแยกประเภทการประกอบธุรกิจให้มีความชัดเจนขึ้น
อันเป็นผลดีต่อการตัดสินใจประกอบกิจการของผู้ประกอบการเพ่ือสังคม แต่กระน้ัน ร่างกฎหมาย
ฉบับน้ีกําหนดเพียงหลักการ ยังคงขาดรายละเอียดการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมว่าควรเป็นไปในแนวทางใด ทั้งด้านรูปแบบที่ควรเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเฉพาะ 
หรือควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร รวมถึงประเด็นด้านเนื้อหาที่ควรกําหนดสิทธิประโยชน์
ทางภาษีในลักษณะใดที่จะเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย  
 ดังน้ัน การศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี จึงพิจารณาความเป็นมาของวิสาหกิจเพ่ือสังคม
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้งศึกษากฎหมายและมาตรการทางภาษีที่นํามาปรับใช้กับ
การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมของประเทศไทยให้สามารถดําเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงคข์องการศกึษา 
 

 1. เพ่ือศึกษาลักษณะและการบริหารจัดการขององค์กรเพ่ือสังคมแต่ละประเภท ได้แก่ 
“องค์การหรือสถานสาธารณกุศล” (Non-Governmental Organization: NGO) “บริษัทที่ทํา
กิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)” และ “วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social 
Enterprise: SE)” ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาการจัดเก็บภาษี และมาตรการทางภาษีที่มีต่อองค์กรเพื่อสังคม
ในประเทศไทย 
 3. เพ่ือศึกษาการจัดเก็บภาษี และมาตรการทางภาษีที่มีต่อ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” 
ในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น 
 4. เพ่ือศึกษาปัญหาของการไม่มีกฎหมายกําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือส่งเสริม 
“วิสาหกิจเพ่ือสังคม” และกําหนดแนวทางการมีมาตรการทางภาษีที่ส่งเสริม “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” 
ในประเทศไทย 

 
1.3 สมมติฐาน 

 
 รัฐบาลไทยควรมีนโยบายที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคมอย่างรอบด้าน 
โดยเริ่มตั้งแต่การกําหนดลักษณะธุรกิจให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จะทําให้แยกประเภทได้ชัดเจน 
และสะดวกต่อการกําหนดมาตรการทางภาษี พร้อมทั้งกําหนดมาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ของวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ได้แก่ การบรรเทาภาระภาษีให้วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
และผู้ลงทุนในกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคมรวมถึงผู้บริจาคทรัพย์สินให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม 
โดยออกเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเป็นการเฉพาะ หรืออาจแก้ไขประมวลรัษฎากรเพ่ือรองรับ
มาตรการทางภาษีที่ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 

 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี มุ่งศึกษาในประเด็นเรื่องมาตรการทางภาษีที่เก่ียวข้องกับวิสาหกิจ
เพื่อสังคมในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น โดยพิจารณาตั้งแต่การจัดตั้ง 
การดําเนินกิจการ การกําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี และผลที่ได้รับจากใช้มาตรการสนับสนุน 
เพ่ือนํามาเป็นแนวทางการปรับใช้ในประเทศไทยต่อไป ทั้งน้ี ศึกษาแนวทางการปรับใช้มาตรการทางภาษี 
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เฉพาะกรณีวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่จัดต้ังในรูปแบบห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและบริษัทจํากัดตามคํานิยาม
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เท่า นั้น  ตลอดจนศึกษามาตรการทางภาษีตาม 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ... ด้วย 
 
1.5 วิธีการศึกษา 

 
 วิธีการศึกษาของวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี จะศึกษาเชิงเอกสาร จากบทความท่ีเกี่ยวกับ 
“วิสาหกิจเพื่อสังคม” ทั้งด้านกฎหมาย และด้านบริหารธุรกิจจากวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย 
ข้อหารือกรมสรรพากร และคําพิพากษา ทั้งตําราภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สื่อมัลติมีเดีย 
สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ และร่าง“พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ...” รวมถึงสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการกําหนดมาตรการทางภาษีด้วย 
  
1.6 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 

 
 1. เข้าใจลักษณะและการบริหารจัดการขององค์กรเพ่ือสังคมแต่ละประเภท สามารถ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง องค์การหรือสถานสาธารณกุศล (Non-Governmental 
Organization: NGO) บริษัทที่ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
และ วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise: SE) เพ่ือเป็นหลักการพ้ืนฐานในการกําหนดมาตรการ
ทางภาษีได้ 
 2. เข้าใจประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษี และมาตรการทางภาษีที่มีต่อองค์กรเพ่ือสังคม
ในประเทศไทยที่ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบกิจการเพ่ือสังคม นําไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ 
 3. เข้าใจประเด็นการจัดเก็บภาษี และมาตรการทางภาษีที่มีต่อ “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” 
ในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น 
เพ่ือคัดเลือกมาตรการที่เหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจของไทยได้ 
 4. เข้าใจประเด็นปัญหาการไม่มีมาตรการทางภาษีที่สนับสนุน “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” 
และสามารถสังเคราะห์มาตรการทางภาษีของต่างประเทศ เพ่ือปรับใช้เป็นมาตรการทางภาษีส่งเสริม 
“วิสาหกิจเพ่ือสังคม” ในประเทศไทยได้ 
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บทท่ี 2 
แนวคดิท่ัวไปในการจดัเก็บภาษีจากวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย 

 
 การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม คือภารกิจสําคัญที่หลายประเทศให้ความสนใจและต่างกําหนดเป็นนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน เช่น ความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ของประชาชน การขาดแคลน
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน การเกิดสภาวะโลกร้อน การเกิดมลพิษ เป็นต้น 
 การแบ่งกลุ่มประเทศตามศักยภาพทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ
กําลังพัฒนา กล่าวคือ เป็นประเทศที่มีมาตรฐานการดํารงชีวิตระดับปานกลางถึงระดับตํ่า พ้ืนฐาน
อุตสาหกรรมยังไม่พัฒนาและมีดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index) อยู่ในระดับ
ปานกลางถึงระดับตํ่าเช่นกัน1 
 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีกลยุทธ์พัฒนาประเทศ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 –2559) จัดทําขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์
ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
กว่าช่วงที่ผ่านมาซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 กําหนดให้ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยร่วมกันน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาประเทศอย่างต่อเน่ืองเพ่ือมุ่งให้
เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม
ของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผน 
เพ่ือร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังร่วมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตร์
ของแผนเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน2 
 แม้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จะกําหนดแนวทางการปฏิบัติไว้
แต่การปฏิบัติด้วยภาครัฐเพียงส่วนเดียว ไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนน้ันได้ ดังน้ัน จําเป็นต้องมี

                                           
1
 International Monetary Fund, World Economic outlook april 2012, 

(Washington, DC : International Monetary Fund, 2012), p.214. 
2
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11,” สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558, http://www. 
nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=395 
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ภาคีจากหลายภาคส่วน เช่น ภาคธุรกิจ และภาคสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย 
 ในปัจจุบัน องค์กรภาคเอกชนท่ีประกอบธุรกิจ กําลังให้ความสนใจต่อการพัฒนาสังคม 
โดยเริ่มจากการเอาใจใส่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับกิจการ (Stakeholder) ด้วยการวางกลยุทธ์บริษัทที่ทํา
กิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพ่ือสร้างการยอมรับของผู้บริโภค
สินค้าหรือบริการของธุรกิจตน ในอันที่จะสร้างภาพลักษณ์ของกิจการให้น่าเช่ือถือต่อการมีส่วนร่วม
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการยกระดับองค์กรให้มีนโยบายที่สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของนานาประเทศซึ่งส่งผลให้ธุรกิจสามารถดํารงอยู่ได้และสร้างผลกําไรที่สูงข้ึน 
 แต่กระนั้น กลยุทธ์ของบริษัทที่ทํากิจกรรมเพ่ือสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหลายสิบปี
ที่ผ่านมาไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างย่ังยืน แต่เป็นเพียงการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเท่านั้น จะเห็นได้จากตัวอย่างการบริจาคสิ่งของที่ไม่ตรงกับ
ความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง เช่น การบริจาคคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนในชนบทที่ยังขาดแคลน
สิ ่งสาธารณูปโภคที ่จําเป ็นขั ้นพื ้นฐานและบุคลากรที ่จะบําร ุงร ักษาคอมพิวเตอร ์ จึงทําให้
ประสิทธิภาพการใช้งานไม่เอ้ือต่อความต้องการของโรงเรียนและเมื่อเกิดความชํารุดบกพร่องก็จะไม่
สามารถซ่อมแซมได้ หรือการรณรงค์ให้ปลูกป่าที่ไร้การดูแลรักษาให้ต้นกล้าที่ปลูกเจริญเติบโต 
ทําให้ต้นกล้าไม่เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่และไม่เป็นป่าตามที่ต้ังใจไว้ เพราะฉะน้ัน กิจกรรมเพ่ือสังคมที่
บริษัทกําหนดเป็นภารกิจลําดับรองและมีงบประมาณจํากัด จึงไม่ใช่วิธีการช่วยเหลือสังคมอย่างย่ังยืน 
เป็นเพียงภาพกิจกรรมในสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรเท่าน้ัน  
 ปัจจุบัน ภาคเอกชนจํานวนหน่ึงก่อต้ังองค์กรธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เป็นการผสมผสาน
ภารกิจระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการประกอบกิจการแสวงหารายได้ดังเช่น
ภาคธุรกิจทั่วไป แต่แตกต่างกันตรงที่นํากําไรท่ีได้รับจากการประกอบกิจการไปใช้เพ่ือประโยชน์
สาธารณะดังเช่นกับภารกิจของราชการ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของการเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทย 
แม้ว่ากฎหมายในประเทศไทยจะยังมิได้บัญญัติหลักเกณฑ์และองค์ประกอบของการเป็นวิสาหกิจ
เพื่อสังคม แต่ในทางปฏิบัติรัฐบาลได้จัดตั้งสํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานเชิงยุทธศาสตร์ขนาดเล็กมีหน้าที่สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมให้เกิด
วัฒนธรรมกิจการเพื่อสังคม (Culture of Social Enterprise) ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ



11 
 

 

และยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) และแนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
มาใช้เป็นเคร่ืองมือแก้ไขปัญหาของประเทศ3 
 
2.1 แนวคิดทัว่ไปเก่ียวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม 

 
 การศึกษามาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม จะต้องเข้าใจถึงลักษณะ
ของความเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นอันดับแรก หากจะกล่าวถึงจุดเริ่มต้นของวิสาหกิจเพ่ือสังคมน้ัน 
เกิดขึ้นมานานในทวีปยุโรป โดยการประกอบธุรกิจของเอกชนท่ีมุ่งแสวงหารายได้และนํากําไรไปใช้
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ไม่ได้ปันผลแก่ผู้ถือหุ้น หรือปันผลในสัดส่วนหน่ึงในสามของจํานวนกําไร
ทั้งหมด 
 วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) อาจเป็นคําที่ไม่คุ้นเคยกันมากนัก
เมื่อเปรียบเทียบกับคําว่า บริษัทที่ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
ซึ่งยังคงมีเป้าหมายคือกําไรสูงสุด แต่ในขณะเดียวกัน เจ้าของธุรกิจบางคนให้ความสนใจช่วยเหลือสังคม
จึงแบ่งสรรปันกําไรบางส่วนไปช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ อันมีลักษณะเป็นการประกอบวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม กล่าวคือ กิจการมีรายได้จากการขาย การผลิตสินค้า และการให้บริการที่ถูกต้ังขึ้นเพ่ือ
เป้าหมายชัดเจนต้ังแต่เริ่มแรกในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก 
ไม่มีเป้าหมายสร้างกําไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของเท่าน้ัน4 
 วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) มี 2 ลักษณะสําคัญ คือ ประการแรก
เป็นวิสาหกิจ (Enterprise) ที่ต้องทําธุรกิจและหากําไร (Seeking Profit) เหมือนธุรกิจทั่วไป จึงต่างจาก 
องค์การสาธารณกุศล (Charity) ซึ่งเน้นการรับบริจาคเพ่ือไปช่วยสังคม ลักษณะประการที่สอง คือ 
วิสาหกิจเพ่ือสังคมมีวัตถุประสงค์ที่จะนํากําไรไปสู่สังคมหรือเพ่ือสิ่งแวดล้อมและต้องให้คนในสังคม 
โดยเฉพาะคนด้อยโอกาสท้ังหลายเข้ามามีส่วนร่วมในวิสาหกิจ (Social Engagement) จึงต่างจาก
ธุรกิจทั่วไปที่บริษัททั้งหลายที่มุ่งการหากําไรสูงสุดมาแบ่งปันกัน (Maximization of Profit) 
แต่วิสาหกิจเพ่ือสังคมจะเน้นการพัฒนาคน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด 

                                           
3
 สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ, “รู้จัก สกส.,” สืบค้นเมื่อวันที่ 20 

มีนาคม 2558, http://www.tseo.or.th/about/missions 
4
 เว็บสารสนเทศสุขภาพไทย, “วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส,” สืบค้นเมื่อวันที่ 17 

สิงหาคม 2558, http://www.hiso .or.th/hiso/picture/reportHealth/media28_6.pdf. 
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(Maximization of Improvement in Human and Environmental Well-Being) และต่างจาก 
บริษัทที่ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) ที่ธุรกิจทั้งหลายมุ่งทํากําไรสูงสุดมาแบ่งปันกันเองในหมู่ผู้ถือหุ้น 
แต่แบ่งปันรายได้ส่วนหน่ึงไปช่วยสังคม ในขณะที่วิสาหกิจเพ่ือสังคมต้องทุ่มรายได้ทั้งหมดเพื่อพัฒนา
สังคม คน และสิ่งแวดล้อม ไม่ได้นํากําไรมาแบ่งปันกันอย่างบริษัทที่ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม5 
 
 2.1.1 นิยามของวิสาหกิจเพือ่สังคม 

 การให้ความหมายหรือการกําหนดนิยามของวิสาหกิจเพ่ือสังคม ไม่มีกฎหมายกําหนด
หลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ เน่ืองจากวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นการประกอบกิจการในเชิงธุรกิจที่มีการแสวงหา
กําไรดังเช่นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งต่างจากองค์กรประเภทมูลนิธิ6 ที่ไม่มีการแสวงหา
กําไร แต่เน้นการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม ซึ่งกฎหมายกําหนดลักษณะของมูลนิธิไว้ชัดเจน 
เช่นเดียวกับกรณีห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน7 ที่เป็นการประกอบกิจการธุรกิจ

                                           
5
 มุมมองสองวัย, “วิสาหกิจเพ่ือสังคม (social enterprise),” สืบค้นเมื่อวันที่ 27 

กันยายน 2558, http://www. dailynews.co.th/article/270443 
6
 มาตรา 110 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 มูลนิธิ ได้แก่ ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงค์เพ่ือการกุศล
สาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างอ่ืน 
โดยมิได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกันและได้จดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ 
การจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิต้องมิใช่เป็นการหาผลประโยชน์เพ่ือบุคคลใด นอกจากเพื่อดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิน้ันเอง 

7
 มาตรา 1025 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 อันว่าห้างหุ้นส่วนสามัญน้ัน คือห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคน
ต้องรับผิดร่วมกันเพ่ือหน้ีทั้งปวงของหุ้นส่วนโดยไม่มีจํากัดมาตรา 1077 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ อันห้างหุ้นส่วนจํากัดน้ัน คือห้างหุ้นส่วนประเภทหน่ึง ซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วนสองจําพวก    
ด่ังจะกล่าวต่อไปนี้คือ (1) ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งมีจํากัดความรับผิดเพียงไม่เกิน
จํานวนเงินที่ตนรับจะลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนน้ันจําพวกหน่ึง (2) ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่ง
ต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหน้ีของห้างหุ้นส่วนไม่มีจํากัดจํานวนอีกจําพวกหน่ึง 
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ประเภทหนึ ่งที ่เป็นการร่วมกันของหุ ้นส่วนเพื่อดําเนินการธุรกิจ และบริษัทจํากัดที ่ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติหลักเกณฑ์และนิยามไว้ชัดเจน8 
 การประกอบการเพ่ือสังคม (Social Entrepreneurship) หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(Social Enterprise) เป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากหน่วยงานสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์แห่งแรกก่อต้ังขึ้น
จากกลุ่มผู้ใช้แรงงานในโรงงานทอผ้า ณ เมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1844 โดยสหกรณ์
มีแนวคิดที่มุ่งเน้นสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม มีการร่วมมือและรวมกลุ่มกันระหว่างผู้ที่เดือดร้อนให้
รู้จักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีหลักการดําเนินงานสหกรณ์โดยเน้นเสรีภาพ 
ความเสมอภาค ความยุติธรรม และมีความเอ้ืออาทรต่อกันเพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน
และยกมาตรฐานความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นหลักการสหกรณ์ที่ยังยึดถือปฏิบัติมาจนปัจจุบันน้ี 
 นอกจากนี้ สหกรณ์ในยุคเริ่มต้นน้ัน ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์แรงงานกรรมกรในโรงงาน
อุตสาหกรรม แต่สหกรณ์ในปัจจุบันมีการพัฒนาหลากหลายรูปแบบ เช่น สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์
ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์รถยนต์โดยสาร และสหกรณ์เคหะชุมชน เป็นต้น  
 ทั้งน้ี รูปแบบการดําเนินงานของสหกรณ์ที่ เป็นการรวมตัวกันของประชาชนท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาในชุมชน พร้อม ๆ กับการช่วยแก้ปัญหาของตนเองและช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกันในกลุ่มสมาชิก และแนวคิดการดําเนินงานของสหกรณ์นี้ ได้รับการยอมรับ
อย่างแพร่หลาย และมีการนําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาของส่วนรวมในหลากหลายรูปแบบ
การประกอบการวิสาหกิจเพ่ือสังคมจะแตกต่างจากการทําธุรกิจโดยทั่ว ๆ ไป คือ การให้ความสําคัญ
กับเรื่องผลกําไรในฐานะเป็นเครื่องมือในการบริหารมากกว่าเป็นเป้าหมาย และนําไปลงทุนต่อ
เพ่ือสร้างกําไรในอนาคต แต่มีพันธกิจเพ่ือสังคมเป็นหลัก9 
 วิสาหกิจเพ่ือสังคมเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่า เมื่อสังคมก้าวหน้า ขยายขนาด และมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงเกิดข้ึนมากจนยากที่หน่วยงานภาครัฐจะรับมือได้
ทั้งหมด ในขณะที่หน่วยงานเอกชนก็มักดําเนินงานเพ่ือผลประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) โดยตรงเท่าน้ัน ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 จึงเกิดหน่วยงานท่ีเรียกว่า องค์การ

                                           
8
 มาตรา 1096 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 อันว่าบริษัทจํากัดน้ันคือ บริษัทประเภทซึ่งต้ังขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน 
โดยมีผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ 

9
 นิตนา ฐานิตธนกร, “Social Enterprise: ธุรกิจแห่งการสร้างสรรค์สังคม,” เล่มที่ 31 

วารสารนักบริหาร, น.30 - 35 (2554). 
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สาธารณประโยชน์ (NGO) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับรองตามกฎหมาย เพ่ือดําเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ในสังคม 
 อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ต้องพึ่งพาแหล่งทุน
จากภายนอกในลักษณะต่าง ๆ เช่น การรับบริจาค การขอการสนับสนุนแบบให้เปล่า ทําให้ประสบ
ปัญหาความต่อเน่ืองในการดําเนินงาน ข้อจํากัดในการขยายขอบเขตงานและความย่ังยืนขององค์กร 
ดังน้ัน วิสาหกิจเพ่ือสังคมจึงกําเนิดขึ้นมาระหว่างช่องว่างขององค์กรไม่แสวงหารายได้ที่มีเป้าหมาย
เพ่ือแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม กับองค์กรธุรกิจที่มีกําไรและรายได้เป็นเป้าหมายหลัก เพ่ือให้เกิด
องค์กรที่ดําเนินกิจการเพ่ือสังคมอย่างย่ังยืนสามารถดํารงอยู่ทางธุรกิจได้ด้วยตนเองและบรรลุ
เป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม10 
 ลักษณะของวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นองค์กรทางด้านธุรกิจที่ดําเนินงานเพ่ือแสวงหาผลกําไร 
และนําผลกําไรที่ได้มา สร้างประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม อาจมีการระดมทุนโดยให้
ผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุน การขอรับบริจาค ทุนสนับสนุนแบบให้เปล่า แต่ให้นํ้าหนักการหาเงินทุนจาก
การดําเนินงานทางธุรกิจของตนเองเป็นสําคัญ รวมถึงการนํานวัตกรรมสังคมเข้ามาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ธนาคารกรามีนให้สินเช่ือขนาดเล็ก (Micro Credit) แก่แม่บ้านใน
ประเทศบังกลาเทศ เพ่ือให้นําเงินไปลงทุนในกิจการของตนเองและอาจจัดต้ังกลุ่มเครือข่ายที่มีการ
ดําเนินงานร่วมกันระหว่างกิจการเพ่ือสังคมด้วยกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ11 
 สําหรับการเกิดขึ้นของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทยน้ัน เริ่มจากการทํากิจการ
เพื่อสังคมในรูปแบบของสหกรณ์หรือในรูปของการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกระจายตัวอยู่ทั่ว
ทุกภูมิภาค โดยแต่ละองค์กรต่างมีเป้าหมายในการทํางานเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดข้ึนตามบริบท
ในท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งเพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กล่าวคือ 
ในภาคเหนือมีการรวมกลุ่มเพ่ือทําธุรกิจชุมชนหรือกิจการเพ่ือสังคมที่เน้นการรักษาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
เพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและชนกลุ่มน้อย ซึ่งถ่ายทอดผ่านงานหัตถกรรมเป็นงานช่างที่ทํา
ด้วยมือหรืออุปกรณ์ง่าย ๆ อาศัยทักษะและเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก เอกลักษณ์สําคัญของการ
ทํากิจการเพื่อสังคมในภาคเหนือ คือ การทําธุรกิจเพื่อช่วยเหลือชาวเขาให้เกิดการพัฒนาอาชีพ 
จากเดิมที่ทําการปลูกฝิ่นก็เปลี่ยนมาปลูกชาและทําด้านสิ่งทอ งานฝีมือด้านการปักเย็บลายผ้าชนเผ่า
เป็นถุงย่าม เสื้อ สร้อยคอ ซึ่งเป็นทักษะที่ชาวเขามีอยู่แล้ว รวมถึงการใช้วัสดุท้องถิ่นในการผลิต

                                           
10

 อาภัสรี ทังสมบูรณ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5, น.6 - 11. 
11 เพ่ิงอ้าง, น.13. 
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สินค้าต่าง ๆ เพ่ือนําไปจําหน่ายในตลาดและเป็นการสร้างงานให้แก่บุคคลเหล่าน้ันอีกด้วย ส่วนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะทําเร่ืองเกษตรพอเพียง ภาคกลางทําเร่ืองสหกรณ์กลุ่มแม่บ้าน ภาคใต้ทําเร่ือง
อนุรักษ์ชายทะเล เป็นต้น12  
 วิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับต่างประเทศ กล่าวคือ 
กรณีวิสาหกิจเพ่ือสังคมในต่างประเทศที่เริ่มจากกลุ่มสหกรณ์เพ่ือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การสร้างงาน
ในชุมชนให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการสร้างรายได้แก่ผู้ด้อยโอกาส และลดช่องว่าง
ทางเศรษฐกิจ ที่สําคัญวิสาหกิจเพ่ือสังคมจะมีหลักการพ่ึงพาตนเอง สามารถดําเนินกิจการด้วยการ
ขายสินค้าและให้บริการมากกว่าการรอคอยรับความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน ทั้งน้ี รายละเอียดความเป็นมา
ของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่น 
ผู้เขียนได้อธิบายไว้ในบทที่ 3 มาตรการในการจัดเก็บภาษีจากวิสาหกิจเพ่ือสังคมในต่างประเทศ 
 
 2.1.2 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสงัคม 
 ปัจจุบัน ประเทศไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กําหนดลักษณะและหลักเกณฑ์การจัดต้ัง
วิสาหกิจเพ่ือสังคม ดังเช่น กรณีของการจัดต้ังมูลนิธิ สมาคม ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และบริษัทจํากัด
ที่มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจนที่กําหนดให้บุคคลผู้มีความประสงค์
จะร่วมหุ้นกันทําธุรกิจหรือจะรวบรวมทรัพย์สินเพื่อจัดสรรใช้ในการกุศลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของกฎหมายและมีความรับผิดของหุ้นส่วนตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้13 
 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้จัดตั้งสํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) 
เป็นหน่วยงานเชิงยุทธศาสตร์ที่จัดต้ังตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการ
เพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 มีหน้าที่สร้างปัจจัยแวดล้อมสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมให้เกิดวัฒนธรรมกิจการเพ่ือสังคม (Culture of 
Social Enterprise) ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
มีสาระสําคัญดังต่อไปน้ี 

                                           
12 เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์, “โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจการเพ่ือสังคม : 

กรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จในต่างประเทศ และการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย,” เล่มที่ 8 
วารสารบริหารธุรกิจนิด้า, น.4 - 5 (2554). 

13
 เป็นไปตามมาตรา 110 มาตรา 1025 มาตรา 1077 และมาตรา 1096 

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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 (1) การกําหนดนิยามของกิจการเพ่ือสังคม ปรากฏในข้อ 3 แห่งระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 มีใจความสําคัญคือ 
“กิจการเพ่ือสังคม” หมายความว่า การที่ภาคเอกชนซึ่งเป็นบุคคลกลุ่มบุคคลหรือชุมชนได้ประกอบ
กิจการหรือดําเนินการโดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนต้ังแต่เริ่มต้นเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน 
สังคมหรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก และมีรายรับจากการขาย การผลิตสินค้า หรือการให้บริการ ซึ่งมิได้
มุ่งสร้างกําไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการหรือการดําเนินการ รวมทั้งมีกระบวนการผลิต 
การดําเนินกิจการ หรือการดําเนินการในส่วนของผลิตภัณฑ์ หรือบริการซึ่งมิได้ก่อให้เกิดผลเสีย
ในระยะยาวต่อสุขภาวะ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ มีศักยภาพ
ที่จะมีความย่ังยืนทางการเงินได้ด้วยตนเอง ผลกําไรส่วนใหญ่จากการประกอบกิจการหรือการ
ดําเนินการถูกนําไปขยายผลเพื่อการบรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม 
หรือสิ่งแวดล้อม หรือคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมสามารถมีรูปแบบองค์กรที่หลากหลายและมีการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 
 (2) องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ ปรากฏในข้อ 5 
แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 มีสมาชิก
ได้แก่ (1) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ (2) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที่หน่ึง (3) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรี
แต่งต้ังจากผู้มีคุณสมบัติตาม (6) เป็นรองประธานกรรมการคนท่ีสอง (4) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ 
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง สาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้จัดการกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(5) ผู้แทนผู้ประกอบกิจการเพ่ือสังคมซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังจํานวนไม่เกินสี่คน (6) กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนหกคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์
เป็นที่ประจักษ์ในด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านสื่อสารมวลชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารการกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการ
พัฒนาสังคมหรือด้านสหกรณ์ ด้านละไม่เกินหน่ึงคน โดยในจํานวนน้ีจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่
ข้าราชการประจําร่วมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่าสามคน ให้ผู้อํานวยการสํานักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคม
แห่งชาติ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการได้จํานวนไม่เกินสามคน หลักเกณฑ์และ
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วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการตาม (5) และ (6) 
ให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 (3) หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติปรากฏในข้อ 10 
แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 
มีสาระสําคัญ คือ จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมและ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องนําไปปฏิบัติ 
ศึกษา เสนอแนะนโยบายและให้คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีให้มีการสนับสนุนและเร่งรัดเพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคม อย่างมี
ประสิทธิภาพ เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีกฎหมายว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม 
ตลอดจนเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมในประเทศไทย  
 สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติจัดทําทะเบียนกิจการเพ่ือสังคมข้ึน 
กําหนดหลักเกณฑ์การขอรับรองกิจการเพื่อสังคมไว้เพื่อเป็นการจัดหมวดหมู่ประเภทของวิสาหกิจ
เพื่อสังคมในประเทศให้มีสถานะที ่แยกออกจากการประกอบกิจการแสวงหากําไรทั ่วไป ซึ ่งมี
คุณสมบัติหลักของกิจการเพ่ือสังคม ดังน้ี14 
 1.  การกําหนดวัตถุประสงค์ทางสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ 
 2.  รายได้หลักจะต้องมาจากการทําการค้าของสินค้าหรือบริการ มากกว่าร้อยละ 50 
ของยอดรายรับทั้งหมด 
 3.  มีการจ้างงานและการค้าที่เป็นธรรม การจัดการกระบวนการผลิตได้มาตรฐานและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 4. นําผลกําไรส่วนใหญ่ไปลงทุนซ้ําตามวัตถุประสงค์ทางสังคมหรือนําไปสนับสนุน
กิจกรรมทางสังคม และห้ามปันผลเกินกว่าร้อยละ 30 ของผลกําไรที่เกิดขึ้น 
 5. มีธรรมาภิบาลท่ีโปร่งใส 
 เมื่อผู้ประกอบการรายใดมีคุณลักษณะของกิจการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบ
กําหนดไว้ จะต้องส่งข้อมูลพร้อมแนบเอกสารสําคัญของกิจการส่งไปที่คณะกรรมการรับรองกิจการ

                                           
14

 สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ, “การขอรับรองกิจการเพ่ือสังคมกับ 
สกส.,” สืบค้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2558, http://www.tseo.or.th/news/231672 
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เพื่อสังคมที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง หากผ่านการพิจารณาอนุมัติจากกรรมการแล้ว
จะได้รับใบประกาศรับรองกิจการเพ่ือสังคมจากสํานักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ 
 สําหรับวิสาหกิจเพ่ือสังคมใดที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ 
จะได้สิทธิประโยชน์จากกองทุนสินเช่ือเพ่ือกิจการเพ่ือสังคม โดยมีสิทธิกู้เงินดอกเบ้ียตํ่าและรับ
ดอกเบ้ียเงินคืนร้อยละ 1 เมื่อชําระเงินที่กู้ยืมครบกําหนด  
 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ มีคําสั่งที่ 19/2557 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ศึกษาและจัดทํารายงานเร่ือง “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” พร้อมร่างกฎหมาย โดยมีอํานาจหน้าที่กําหนดกรอบ 
แนวทาง ให้คําปรึกษาและให้คําแนะนํา ตลอดจนดําเนินการให้การศึกษาและจัดทํารายงานดังกล่าว 
เพ่ือเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาและมีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ซึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติเห็นด้วยต่อรายงานการศึกษาวิจัยและร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อวันที่ 
9 กุมภาพันธ์ 255815 แต่ยังไม่ประกาศบังคับใช้ เพราะยังอยู่ระหว่างการทําประชาพิจารณ์ต่อไป 
 
 2.1.3 ความแตกต่างระหว่างองค์การหรือสถานสาธารณกุศล บริษัทที่ทํากิจกรรม
เพื่อสังคม และวิสาหกิจเพื่อสังคม 

 การศึกษามาตรการทางภาษีเพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม จําเป็นที่จะต้องแยกแยะ
ลักษณะขององค์กรที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมออกจากองค์กรประเภทอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
เน่ืองจากความเข้าใจถึงความเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมจะส่งผลให้ผู้ศึกษาสามารถปรับใช้กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องเหมาะสมกับประเภทองค์กรที่ศึกษา ซึ่งองค์กรเพ่ือสังคมบางประเภทได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอยู่แล้วในปัจจุบัน เช่น มูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศล
ตามประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากการประกอบกิจการ 
ดังน้ัน ความแตกต่างระหว่างองค์การหรือสถานสาธารณกุศล บริษัทที่ทํากิจกรรมเพ่ือสังคมและ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมจะพิจารณาในประเด็นการจัดต้ังและสถานะทางกฎหมาย ลักษณะการประกอบ
กิจการและตัวอย่างขององค์กรทั้งสามประเภทในประเทศไทย 
   

                                           
15

 ASTV ผู้จัดการออนไลน์, “สปช. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม,”
สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558, http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx? 
NewsID=95800000 16050 
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  2.1.3.1 องค์การหรือสถานสาธารณกุศล 

  องค์การหรือสถานสาธารณกุศล เป็นองค์กรลักษณะหน่ึงที่มีภารกิจเพ่ือสังคม  
ซึ่งบุคคลทั่วไป มักจะคุ้นเคยกับคําว่า “มูลนิธิ” อันเป็นส่วนหน่ึงขององค์การดังกล่าว โดยท่ีมูลนิธิคือ
ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงค์เพ่ือการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ 
วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่น โดยมิได้มุ่งหาผลประโยชน์
มาแบ่งปันกัน และมีการกล่าวถึงในมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งกําหนดลักษณะของความเป็น
นิติบุคคลที่อยู่ในข่ายของการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่มิใช่องค์การ
หรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตัวอย่างขององค์การหรือ
สถานสาธารณกุศลในประเทศไทย เช่น กองทุนพัฒนาเด็กในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 
มูลนิธิเย็นศิระเพราะพระบริบาล มูลนิธิแก้ไขฟ้ืนฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิด มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาประเทศไทย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย 
มูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นต้น  
  ลักษณะขององค์การหรือสถานสาธารณกุศล มีความคล้ายคลึงกับองค์กร
ไม่แสวงหากําไรของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถือว่าองค์กรไม่แสวงหากําไรเป็นศูนย์กลางของกิจกรรม
ทางสังคมและมีความสําคัญต่อชาวอเมริกัน เพราะมีอาสาสมัครจํานวนมากที่เสียสละเวลาส่วนตัว
อย่างน้อยสัปดาห์ละสามช่ัวโมงในการทํางานเพ่ือสังคม ซึ่งคําว่า “องค์กรไม่แสวงหากําไร” คือองค์กร
ที่เน้นผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาคน ไม่ใช่การค้าขายหรือให้บริการในเชิงธุรกิจ ดังน้ัน จึงมีความหมาย
ครอบคลุมถึงองค์กรบางประเภทท่ีมีการจัดต้ังอยู่แล้ว เช่น โรงพยาบาล โบสถ์ กลุ่มลูกเสือ เป็นต้น16  
  องค์กรไม่แสวงหากําไรในประเทศสหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จมาหลายสิบปี 
บางองค์กรเป็นผู้นําในการค้นคว้าวิจัย ป้องกันและรักษาโรคสําคัญต่าง ๆ เช่น สมาคมโรคหัวใจ
แห่งอเมริกัน และสมาคมโรคมะเร็งแห่งอเมริกา หรือในงานบริการชุมชนของลูกเสือหญิง
แห่งสหรัฐอเมริกาและลูกเสือชายแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรหญิงชายที่ใหญ่ที่สุดในโลก โบสถ์ที่มี
พระประจําก็กําลังขยายองค์กรไปอย่างรวดเร็ว โรงพยาบาล หรือองค์กรไม่แสวงหากําไรอ่ืน ๆ ก็ได้รับ
การจัดต้ังขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางสังคมที่มีประสิทธิภาพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในสหรัฐอเมริกา17 

                                           
16

 มยุรี อนุมานราชธน, การบริหารองค์กรไม่แสวงหากําไร, พิมพ์คร้ังที่ 1 (เชียงใหม่ : 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนุชพร้ินต้ิง, 2544), น. 1 – 3. 

17
 เพ่ิงอ้าง, น. 4. 
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  กล่าวโดยสรุป องค์การหรือสถานสาธารณกุศล เป็นองค์กรเพ่ือสังคมที่มีลักษณะ
ชัดเจนในการทําประโยชน์เพ่ือสังคมโดยไม่แสวงหากําไร หรือไม่ประกอบกิจการในเชิงธุรกิจ แต่จะเน้น 
การมีส่วนร่วมของคนในสังคมท่ีจะช่วยเหลือแบ่งปันประโยชน์แก่สาธารณะ ซึ่งความเป็นองค์การหรือ
สถานสาธารณกุศลจะดํารงสถานะได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยการสนับสนุนจากภายนอกองค์กรเป็นหลัก 
ด้วยการบริจาคเป็นสําคัญ 
   
  2.1.3.2 บริษทัที่ทํากิจกรรมเพื่อสงัคม 

  แนวคิดของธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมน้ัน ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความเช่ือที่ว่า 
ธุรกิจกับสังคมจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างช่วยเหลือเก้ือกูลเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกันไม่สามารถแบ่งแยก
การดําเนินการออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง สังคมต้องได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจ ธุรกิจก็ต้อง
ประกอบการอยู่ภายใต้ความคาดหวังของสังคม ดังน้ัน องค์กรธุรกิจจึงต้องปรับตัวตามความคาดหวัง
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปัจจุบันกระแสการดําเนินธุรกิจให้ความสําคัญกับ
คุณธรรมจริยธรรม มีการเรียกร้องให้ธุรกิจแสดงความรับผิดชอบทางสังคมเพ่ิมมากขึ้น จึงเป็นที่มา
ของการพัฒนาแนวคิดดังกล่าวโดยเรียกว่าบริษัทที่ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) แนวคิดบริษัทที่ทํากิจกรรมเพื่อสังคมเกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรม
ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ใช่แค่การบริจาคเงินหรือบริจาคสิ่งของให้แก่หน่วยงานสังคมสงเคราะห์
หรือมูลนิธิไปดําเนินการ แต่ต้องมีวิธีการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่ดี เป็นที่พ่ึงพิงของสังคม 
ดังน้ัน องค์กรที่สามารถบริจาคเงินหรือสิ่งของเพ่ือการสังคมสงเคราะห์ได้้น้ัน แสดงว่าเป็นองค์กรที่มี
ความเจริญเติบโตทางธุรกิจและมีความดีอยู่ในตัวแล้ว18 
  คณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมโลก (The World Business Council 
for Sustainable Development) ให้นิยามบริษัทที่ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม หมายถึง การปฏิบัติตาม
คํามั่นสัญญาอย่างต่อเน่ืองของบริษัทในการดําเนินธุรกิจโดยใช้พ้ืนฐานของจริยธรรมเข้ามาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานและคุณภาพชุมชน
ท้องถิ่น รวมถึงสภาพสังคมโดยรวม โดยมีองค์กรข้ามชาติที่เกิดจากการรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสีย
หลายฝ่ายที่สนใจเรื่องบริษัทที่ทํากิจกรรมเพ่ือสังคมช่ือว่า “องค์กรแห่งความริเร่ิมว่าด้วยการรายงานสากล 
(Global Reporting Initiative: GRI)” กําหนดกรอบในการทํารายงานด้านความยั่งยืน 

                                           
18

 รพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ, “ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ,” เล่มที่ 8 
BU Academic Review, น.85 - 94 (2552). 
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(GRI guidelines) ของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างมาตรฐานสากลในการรายงานผลลัพธ์ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจต่าง ๆ19 
  คณะทํางานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
จดทะเบียนคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้ความหมาย “บริษัทที่ทํา
กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility)” หมายถึง การดําเนินธุรกิจภายใต้หลัก
จริยธรรมและการกํากับที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือนําไปสู่การ
พัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน เปรียบด่ังเข็มทิศธุรกิจเพ่ือสังคมช่วยบอกพิกัด การดําเนินงานที่มีเป้าหมาย
ทางธุรกิจควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคม20 
  การช่วยเหลือสังคมขององค์กรธุรกิจในอดีตจะมีลักษณะเป็นการบริจาคให้แก่
กองทุนหรือให้โดยตรงแก่ผู้ด้อยโอกาสที่เรียกว่า หลักการช่วยเหลือในรูปกองทุน (Charity Principle) 
ในระยะต่อมาธุรกิจมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคมมากขึ้น มีการให้ความช่วยเหลือส่วนที่รัฐยังไม่
สามารถดูแลได้ทั่วถึง จึงกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดูแลสังคมตามหลักของผู้พิทักษ์ที่เรียกว่า 
หลักการของผู้พิทักษ์ (Stewardship Principle) โดยธุรกิจก็จะได้รับประโยชน์ด้านช่ือเสียงและ
ภาพพจน์ด้วย เช่น การสร้างโรงเรียน การสร้างห้องสมุดชุมชน21 ดังนั้น ลักษณะองค์กรของบริษัท
ที่ทํากิจกรรมเพื่อสังคมจึงมีสถานะเป็นองค์กรที่ประกอบกิจการแสวงหากําไรทั่วไป แต่มีนโยบาย
การดําเนินกิจการที่คํานึงถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย 
  ทั้งน้ี แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้รับการตอบรับจากองค์กร
ธุรกิจทั่วโลก เพราะสังคมคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างกลไกเพื่อควบคุมการดําเนินงาน
โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การรักษาสมดุลระหว่างผลกําไร (Profit) ประชาชน (People) และโลก (Planet) 
ส่งผลให้แนวคิดดังกล่าวได้รับการพัฒนาเป็นข้อกําหนดทางการค้ายุคใหม่ที่ทําให้องค์กรธุรกิจเกิดการ
ตื่นตัวอย่างมาก เพราะตัวแปรด้านราคา ปริมาณ หรือคุณภาพผลิตภัณฑ์บริการไม่ใช่ตัวกําหนด
ความได้เปรียบทางธุรกิจอีกต่อไป กล่าวคือ การประกอบกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

                                           
19

 จรัญญา แสงสุขดี, “กฎหมายภาษีอากรกับการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือความ
รับผิดชอบต่อสังคม,” (สารนิพนธ์มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552), 
น.8 - 10. 

20
 โกศล ดีศีลธรรม, องค์กรทําดีเพ่ือสังคม, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : นําอักษร

การพิมพ์, 2554), น.11 
21

 จรัญญา แสงสุขดี, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 19, น.11. 
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สิ่งแวดล้อม รวมถึงหลักการสร้างความเป็นธรรมจะเป็นโอกาสในการทําธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต
มากกว่าการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือกระตุ้นให้มีการซื้อสินค้าและใช้บริการ22 
  ตัวอย่างของบริษัทที่ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม23 เช่น 1.) กิจกรรมเพ่ือน้องในชุมชน 
ตอน “เคทีซีสอนน้องออมเงิน” โดยบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นกิจกรรมสอนน้องออม
เงินให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที ่ 5 - 6 โรงเรียนวัดภาษี กว่า 100 คน เพื่อปลูกฝัง
ความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ในการออมเงินให้กับเด็ก 2.) กิจกรรมปลูกป่าโครงการรวมพลัง
สามัคคีทําดีเพ่ือพ่อ โดยบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคช่ัน เอเชีย จํากัด (มหาชน) 3.) กิจกรรมแคมป์
เยาวชนสัญจร โดยธนาคารกสิกรไทยนําทีมพนักงานจิตอาสา ตลอดจนวิทยากรมาร่วมกันสรรค์สร้าง
กิจกรรมกระตุ้นระบบความคิดและจิตนาการให้กับเยาวชนไทยในวิชาขับร้อง ระบายสี วาดภาพ 
ฟุตบอล วอลเลย์บอลและบาสเกตบอล พร้อมแนะนําการวางแผนการเงิน (K We plan) 4.) กิจกรรม
รับซื้อกาแฟสารจากเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในราคาที่ยุติธรรมและให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุง
มาตรฐานสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของบริษัท โดย บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จํากัด  
 
  2.1.3.3 วิสาหกิจเพื่อสงัคม 

  ปัจจุบันผู้ประกอบการจํานวนมากทั้งในยุโรปและอเมริกาเห็นว่าบริษัทที่ทํา
กิจกรรมเพ่ือสังคมอาจไม่เพียงพอ และจําเป็นต้องมีรูปแบบการทําประโยชน์จากภาคธุรกิจที่มี
ประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) เป็นการพัฒนาต่อยอดจากแนวคิด
บริษัทที่ทํากิจกรรมเพื่อสังคม โดยเน้นการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้าง
รายได้อย่างย่ังยืน เพ่ือความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ ทั้งน้ี ในประเทศไทยมีนักวิชาการที่ให้ความหมาย
ของวิสาหกิจเพ่ือสังคมไว้ เช่น ดร.มัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา ให้นิยามไว้ว่า วิสาหกิจเพ่ือสังคมคือ
ธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบการผลิตสินค้าและให้บริการในลักษณะที่เกื้อกูลและจัดการแก้ไข
ให้สังคมหรือสิ่งแวดล้อมได้รับสิ่งที่จําเป็น เพื่อมุ่งสู่การอยู่ดีมีสุขยั่งยืนอย่างแท้จริง นายอภิรักษ์ 
โกษะโยธิน ให้นิยามวิสาหกิจเพ่ือสังคมคือ กิจการที่มีรายรับจากการขาย การผลิตสินค้าหรือการ
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 กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์, “การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม : กลยุทธ์และ
โอกาสขององค์กรธุรกิจประเทศกําลังพัฒนาในสังคมพลวัต,” เล่มที่ 6 วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจ
บัณฑิตย์, น. 86 (2555). 
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 เครือข่ายธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย, “ตัวอย่างกิจกรรมซีเอสอาร์,” สืบค้น

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558, http://www.thaicsr.com/2006/11/blog-post.html 
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ให้บริการท่ีถูกต้ังขึ้นเพ่ือเป้าหมายชัดเจนต้ังแต่เริ่มก่อต้ังโดยมุ่งเป้าหมายแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน 
สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก รวมทั้งมีความย่ังยืนทางการเงินได้ด้วยตนเอง และดร. การดี เลียวไพโรจน์ 
ให้คํานิยามวิสาหกิจเพ่ือสังคม คือกิจการที่ใช้กําไรจากการประกอบการเพ่ือวัตถุประสงค์ในการแก้ไข
หรือพัฒนาสังคม ซึ่งต่างจากบริษัทที่ทํากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ตรงที่บริษัทยังคงมีเป้าหมายเพ่ือ
แสวงหากําไรสูงสุดแต่ต้องการตอบแทนสังคม ไม่ใช่การมีเป้าหมายเพื่อสร้างกําไรควบคู่ไปกับ
การพัฒนาสังคม24  
  ประเทศไทยจัดต้ังสํานักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคม (สกส.) เป็นหน่วยงานรัฐ
เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2554 มีหน้าที่หลักในการสร้างเสริมให้เกิดกิจการเพ่ือสังคมท่ีย่ังยืนและนําไปสู่การสร้าง
ผลกระทบทางสังคมขนาดใหญ่ผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุน ทั้งในส่วนของระบบบ่มเพาะ 
นโยบายสาธารณะ และการเข้าถึงเงินทุนสนับสนุนที่เหมาะสมรวมถึงกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะ
สําคัญของกิจการเพ่ือสังคมไว้ 5 ประการ25 ได้แก่  
  1. มีเป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน ไม่ใช่เพ่ือผลกําไรสูงสุด  
  2. มีรูปแบบการดําเนินการที่มีความย่ังยืนทางการเงิน มีรายได้จากการขาย
สินค้าและให้บริการ  
  3. เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
  4. ผลกําไรกลับคืนสู่สังคมและเป้าหมายที่กําหนดไว้ คือผลประโยชน์น้ันให้แก่
สังคมและชุมชน โดยควรมีสัดส่วนที่มากกว่าส่วนที่นํามาปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ยกเว้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้น 
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเป้าหมายของวัตถุประสงค์ของกิจการ  
  5. ดําเนินการอย่างโปร่งใส มีการจัดทําข้อมูลกิจการอย่างเป็นระบบ และ
เปิดเผยต่อสาธารณะ 
  ตัวอย่างวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทย เช่น บริษัท ธุรกิจเพ่ือการศึกษาและ
พัฒนาชนบท จํากัด เป็นกิจการที่จัดต้ังเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา
จังหวัดบุรีรัมย์ที่ให้โอกาสเด็กยากไร้ในบริเวณนั้นสามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้โดยวิธีการ
จับสลากและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งบริษัทมีรายได้สามด้าน คือ ด้านที่หน่ึง การผลิตและ

                                           
24

 โกศล ดีศีลธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 20, น.99-100. 
25

 สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ, “กิจการเพ่ือสังคมคืออะไร,” 
สืบค้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558, http://www.tseo.or.th/news/228576 
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ขายข้าวสารบรรจุถุง ด้านที่สอง การผลิตหรือออกแบบของพรีเมียมให้แก่บริษัทต่าง ๆ และด้านที่สาม
โครงการสุขใจที่เป็นโครงการรับบริจาคเสื้อผ้าและของใช้คุณภาพดีจากผู้เหลือใช้เพ่ือนําไปจําหน่าย  
  อีกตัวอย่างหน่ึง คือ บริษัท แปลน ครีเอช่ันส์ จํากัด เป็นกิจการที่ผลิตของเล่นไม้
ยางพาราตรา “PLANTOYS” ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการความคิด ร่างกาย และสติปัญญาของเด็ก 
และยังจัดตั้งโครงการของเล่นเพื่อเด็กพิเศษ ผลิตของเล่นสําหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา 
เด็กออทิสติกและเด็กสมองพิการเพ่ือแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างพัฒนาการ รวมทั้งจัดต้ังพิพิธภัณฑ์เด็ก 
เพ่ือเป็นสถานที่สําหรับเยาวชนเพ่ือการเรียนรู้ผ่านการเล่น กระตุ้นจินตนาการ26 
 กล่าวโดยสรุป วิสาหกิจเพ่ือสังคมหรือกิจการเพื่อสังคม คือ ธุรกิจหรือองค์กรที่ต้ังขึ้นมา
เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายได้หลักมาจากการค้าหรือการให้บริการมากกว่า
การรับบริจาคเพ่ือสร้างการพึ่งพาตนเองทางการเงินได้และนําผลกําไรท่ีเกิดขึ้นไปลงทุนซ้ําเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ทางสังคมท่ีต้ังไว้ อีกทั้ง วิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นการเช่ือมโยงจุดแข็งของสองภาคส่วน 
ได้แก่ การจัดการที่มีประสิทธิภาพของภาคธุรกิจเอกชนเป็นส่วนแรก ร่วมกับความมุ่งมั่นต้ังใจที่จะ
แก้ไขปัญหาของภาคสังคมอันเป็นส่วนที่สอง เพ่ือทําให้เกิดทางแก้ไขปัญหาที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน 
 
 2.1.4 กรณีศึกษาการประกอบวิสาหกิจเพือ่สังคมในประเทศไทย 
 ในหัวข้อนี้ ผู้เขียนจะนําเสนอตัวอย่างองค์กรธุรกิจที่มีนโยบายหรือหลักเกณฑ์ 
การบริหารจัดการที่เป็นไปตามแนวทางของวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามทฤษฎีของต่างประเทศ รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ตามท่ีสํานักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ (สกส.) กําหนดไว้ โดยองค์กรธุรกิจที่
ผู้เขียนจะนําเสนอจะเป็นหน่วยงานที่ผู้เขียนเคยมีประสบการณ์ทํางาน และหน่วยงานท่ีมีข้อมูล
แพร่หลายทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังน้ี 
 องค์กรธุรกิจแรก คือ บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผู้เขียน
ได้มีโอกาสร่วมงานเป็นเวลากว่า 3 ปี โดยผู้เขียนมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการช่วยเหลือสังคม 
และดําเนินกิจกรรมด้านสังคมต่าง ๆ ตามนโยบายท่ีผู้บริหารบริษัทกําหนดไว้ ซึ่งผู้เขียนจะกล่าวถึง
ประวัติความเป็นมาของการก่อต้ังบริษัท นโยบายและภารกิจในการช่วยเหลือสังคมของบริษัท ดังน้ี 
 ประวัติการก่อต้ังบริษัทฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสทางภาคเหนือเมื่อปี พ.ศ. 2512 พระองค์ทอดพระเนตรความทุกข์ยาก 

                                           
26

 คณะผู้จัดทํารวมกิจการเพ่ือสังคมในไทย, SE Catalog รวมกิจการเพ่ือสังคมในไทย, 
พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ชิล ชิล แคปปิตัล จํากัด, 2555), น.18 - 22. 
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ลําบากของราษฎรและปัญหาการปลูกฝิ่น อันเป็นภัยต่อความม่ันคงของชาติ และเป็นการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงพระราชทานแนวพระราชดําริให้จัดต้ัง “โครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา” 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นและทําไร่เลื่อนลอย โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ให้ส่งเสริมการปลูก
พืชผักผลไม้เมืองหนาวหลากชนิดทดแทน ได้แก่ ท้อ ลิ้นจี่ แอปเป้ิล มันฝรั่ง ถั่วแดงหลวง ข้าวโพดหวาน 
มะเขือเทศ เป็นต้น เน่ืองจากพ้ืนที่เพาะปลูกที่ได้รับการส่งเสริมอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองและแหล่งรับซื้อ
จึงเกิดปัญหาการถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา ประกอบกับในบางช่วงฤดูจะมีผลผลิตที่ล้นตลาด หรือ
บางครั้งอาจไม่ได้ขนาดที่เหมาะสมสําหรับการจําหน่ายสด ดังน้ัน ในปี พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดําริให้จัดตั้ง “สหกรณ์ชาวเขา” และ “โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป” 
เพ่ือช่วยพยุงราคาผลผลิตและป้องกันการเอาเปรียบจากโรงงานอ่ืน27 ต่อมาในปี พ.ศ.2535 โครงการหลวง
ได้เปลี่ยนสถานะขององค์กร โดยจดทะเบียนเป็น “มูลนิธิโครงการหลวง” เพ่ือให้เป็นองค์กรนิติบุคคล 
ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และจัดตั้ง บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด เป็นนิติบุคคล
ในปี พ.ศ. 2537 สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์กับมูลนิธิโครงการหลวงเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 
เปิดดําเนินกิจการในเชิงธุรกิจ เพ่ือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากมูลนิธิฯ และเกษตรกรในพ้ืนที่ 
ด้วยราคาที่เป็นธรรม นํามาผลิตและจัดจําหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปภายใต้ตราสัญลักษณ์ “ดอยคํา” 
ในช่วงแรกน้ี บริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่มและบุกเบิกตลาดข้าวโพดฝักอ่อนของไทยในต่างประเทศและรายได้
จากการส่งออกผักผลไม้แปรรูปถือเป็นรายได้ที่สําคัญของบริษัทฯ ในปัจจุบันน้ี มีการก่อต้ังร้านดอยคํา 
และร้านตัวแทนจําหน่ายเพ่ือกระจายสินค้าให้ไปสู่มือผู้บริโภคอย่างทั่วถึง และจําหน่ายในราคาที่เป็นธรรม
กับผู้บริโภค โดยมีร้านดอยคํา 16 แห่ง และร้านตัวแทนจําหน่าย 32 แห่ง กระจายอยู่ในกรุงเทพฯ 
และต่างจังหวัด28 
 การบริหารจัดการบริษัทในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 บริษัทฯ มีกําไรจากการประกอบ
กิจการโดยเฉลี่ยต่อยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 3129 สําหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ปรากฏตามงบ
กําไรขาดทุนที่นําส่งกระทรวงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2556 – 2557 พบว่าปี พ.ศ. 2556 มีรายได้รวม 
806,289,017.75 บาท รายจ่ายรวม 759,719,043.56 บาท มีกําไรก่อนหักภาษี 27,023,925.15 บาท 

                                           
27

 บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด, “กําเนิดดอยคํา,” สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2559, http://www.doikham.co.th/about.php?id=1 
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 กรกฤต อัศวกาญจน์, “การตรวจสอบทางธุรกิจ บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด,” 

(สารนิพนธ์มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556), น.4. 
29

 เพ่ิงอ้าง, น.15 
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และเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 5,232,970.53 บาท สําหรับปี พ.ศ. 2557 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 42.00 คือ มีรายได้รวม 1,120,507,156.92 บาท รายจ่ายรวม 977,244,016.24 บาท มีกําไร
ก่อนหักภาษี 117,285,884.77 บาท และเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 8,644,459.93 บาท และไม่มีการ
ปันผลกําไรแก่ผู้ถือหุ้น เพราะจะนําไปใช้ในการบริหารจัดการและช่วยเหลือสังคมต่อไป ส่วนการ
สร้างประโยชน์ต่อสังคมน้ัน บริษัทฯ รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรชาวไทยด้วยราคาที่
เป็นธรรม และมีภารกิจพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเน่ือง 
รวมถึงการได้มาตรฐานแรงงาน และมาตรฐานการผลิตในระดับสากล30 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังให้
ความสําคัญสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนไม่สร้างความ
เดือดร้อนแก่ชุมชนที่อยู่รอบโรงงาน และมีนโยบายที่ชัดเจนในการนําเงินปันผลของบริษัทฯ ไปใช้
ประโยชน์แก่สังคมทั้งหมด31 ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ สมัครเข้าเป็นสมาชิกวิสาหกิจเพ่ือสังคมต่อ
สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ (สกส.) แล้ว 
 ในด้านความต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐด้านมาตรการทางภาษี ผู้เขียนได้สอบถาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารบริษัทฯ โดยผู้บริหารเห็นด้วยกับการมีมาตรการทางภาษีที่จะสนับสนุนให้
วิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากภาษีเป็นต้นทุนประเภทหนึ่งที่บริษัทฯ จะต้องคํานึงถึง
อยู่เสมอ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ก็ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกรมสรรพากรในด้านการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี ดังน้ัน หากรัฐบาลเห็นความสําคัญ
ของบริษัทที่ช่วยเหลือสังคม ด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมสามารถรับบริจาคเงิน
เพ่ือสมทบทุนในการทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวม โดยที่ผู้บริจาคสามารถนําเงินบริจาคไปหักลดหย่อนใน
การคํานวณภาษีเงินได้ รวมถึงมาตรการให้ยกเว้นภาษีเงินได้จากการลงทุนในหุ้นของวิสาหกิจเพื่อ
สังคมจะเป็นมาตรการที่เหมาะสมกับบริษัทฯ มากที่สุด แต่มีข้อสังเกตในเรื่องหลักเกณฑ์ของ   
ผู ้จะได้รับสิทธิประโยชน์ ที ่ยังไม่มีกฎหมายกําหนดลักษณะวิสาหกิจเพื ่อสังคมที่จะได้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีไว้ ซึ่งบริษัทฯ มีลักษณะที่เป็นไปตามระเบียบของสํานักงานสร้างเสริมกิจการ
เพ่ือสังคมแห่งชาติ (สกส.) ดังนั้น หากกฎหมายที่ประกาศใช้กําหนดลักษณะวิสาหกิจเพื่อสังคมไป

                                           
30

 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), “ดอยคําพัฒนามาตรฐานสินค้าพร้อมดูแล
สังคมและสิ่งแวดล้อม,” สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558, http://www.tpa.or.th/ 
publisher/pdfFileDownloadS/FQ146_p29-31.pdf 

31 ประชาชาติธุรกิจ, “โรงงานพ่อหลวง สมาชิกดอยคํา,” สืบค้นเมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2558, http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1386216607 
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ในทางเดียวกันกับ สกส. บริษัทฯ ก็จะดําเนินการเพ่ือขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไป นอกจากน้ี 
ผู้บริหารให้คําแนะนําในการนําหุ้นของวิสาหกิจเพ่ือสังคมเข้าตลาดหลักทรัพย์เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการซื้อ
หุ้นแก่ประชาชนท่ัวไป ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถซื้อหุ้นผ่านกองทุนหรือตัวแทนนายหน้า ทําให้สะดวกต่อ
การระดมทุนให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมด้วย อีกทั้ง กฎระเบียบของการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์จะมีความเคร่งครัดและเป็นระบบ ทําให้การสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในการบังคับใช้
มาตรการภาษีสะดวกย่ิงขึ้น 
 องค์กรธุรกิจที่สอง คือ การประกอบธุรกิจของนายมีชัย วีระไวทยะ ซึ่งก่อต้ังและดํารง
ตําแหน่งเป็นนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development 
Association: PDA) เพ่ือทําหน้าที่เผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพและการวางแผน
ครอบครัว การใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือป้องกันโรคเอดส์ ขณะเดียวกันก็ก่อต้ัง Cabbages & Condoms 
ซึ่งเป็นทั้งรีสอร์ทสําหรับนักท่องเที่ยว ร้านอาหารและแหล่งศึกษาดูงานในสถานท่ีเดียวกัน โดยนําเงิน
ที่ได้จากการให้บริการของร้านอาหารและรีสอร์ทไปใช้สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชนบทและการศึกษา
ของสมาคม ปัจจุบันร้าน Cabbages & Condoms มีสาขา 6 สาขาทั่วประเทศไทย32 การท่ี
นายมีชัย วีระไวทยะได้ก่อตั้งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนในปี พ.ศ. 2517 เพื่อให้เป็น
องค์กรไม่แสวงหากําไร โดยมีเป้าหมายสําคัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 
ปัจจุบันสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนได้ดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ เกือบ 300 โครงการ เช่น 
การวางแผนครอบครัวการสาธารณสุขมูลฐานการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การสร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์ การส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาศักยภาพของสตรีและเด็ก
การสนับสนุนทุนการศึกษาทุกระดับ การพัฒนาแหล่งนํ้าดื่ม-นํ้าใช้และแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร
การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ และการกระจายอุตสาหกรรมสู่ชนบทเพ่ือสร้างรายได้ให้ประชาชน
ในชนบทลดการย้ายถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและองค์กรชุมชน รูปแบบการ
ดําเนินการสําคัญนอกเหนือจากงานพัฒนาสังคมแล้ว คือ การมีเครือข่ายธุรกิจเพ่ือสังคมที่หารายได้
สนับสนุนหลัก33 เช่น ร้านอาหาร Cabbages & Condoms โรงแรม Birds & Bees พัทยา โรงแรม

                                           
32

 สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ, “ร้านอาหาร Cabbages & 
Condoms,” สืบค้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558, http://www.tseo.or.th/network/773 

33
 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปพิเศษ 1 : 

วิสาหกิจเพ่ือสังคม, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558), 
น.20 - 21. 



28 
 

 

C&C เขาใหญ่ B.R.E.A.D (บริษัทธุรกิจเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท) และกิจการข้าวโรงเรียน 
ผลกําไรที่เกิดขึ้นของธุรกิจถูกนําไปใช้สนับสนุนงานพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท  
 นอกจากน้ัน นายมีชัย วีระไวทยะ ได้ก่อต้ังบริษัท ธุรกิจเพ่ือพัฒนาการศึกษาและชนบท จํากัด 
(Business for Rural Education and Development) หรือ BREAD เพ่ือหารายได้จากการดําเนิน
ธุรกิจไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในชนบท โดยนําผลกําไรที่ได้ทั้งหมดหลังหักสํารองและขยาย
ธุรกิจแล้ว ไปใช้ด้านการศึกษาและพัฒนาธุรกิจของบริษัทน้ี คือการจัดหาและจําหน่ายสินค้าร่วมกับ
พันธมิตรทางธุรกิจที่สํานึกรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้จัดจําหน่าย “ข้าวโรงเรียน” 
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิที่ผลิตโดยโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อขายและได้กําไร
จากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะนําเงินไปใช้บริหารจัดการโรงเรียนต่อไป34 สําหรับผล
ประกอบการของบริษัทฯ ปรากฏตามงบกําไรขาดทุนที่นําส่งกระทรวงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2556 – 2557 
พบว่าปี พ.ศ. 2556 มีรายได้รวม 31,823,898.69 บาท รายจ่ายรวม 29,318,359.99 บาท มีกําไร
ก่อนหักภาษี 2,505,538.70 บาท และเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 512,038.84 บาท สําหรับปี พ.ศ. 2557 
มีรายได้ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 34.11 คือ มีรายได้รวม 20,937,262.61 บาท รายจ่ายรวม 
18,117,735.90 บาท มีกําไรก่อนหักภาษี 605,615.61 บาท และเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
142,826.49 บาท 
 องค์กรธุรกิจที่สาม คือ บริษัท ชิล ชิล แคปปิตัล จํากัด35 ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายนิตยสาร 
“BE magazine” ซึ่งเป็นนิตยสารเล่มเเรกที่มีแนวคิดของการทําธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Business) 
เพราะเป้าหมายธุรกิจไม่ใช่เพ่ือกําไรสูงสุด แต่เพ่ือลดจํานวนคนผู้ด้อยโอกาสให้เหลือน้อยที่สุด รวมถึง
การเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้ด้อยโอกาสในการหาอาชีพเพ่ือดูเเลตนเอง ผู้ประกอบการไม่ได้คิดที่จะ
เปลี่ยนแปลงสังคม แต่มุ่งหวังว่าจะบันดาลใจให้ธุรกิจในสังคมได้กล้าลุกขึ้นมาทําความดี ดูเเลเก้ือกูล
คนในสังคมด้วยอาชีพของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเหลือเพ่ือนร่วมสังคมได้ 

 สําหรับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ คือ การให้ผู้ด้อยโอกาสและมูลนิธิรับไปจําหน่าย 
ซึ่งผู้ด้อยโอกาสจะรับนิตยสารไปยืนจําหน่ายตามแหล่งผู้คน ส่วนมูลนิธิจะเปิดรับสมัครสมาชิกรายเดือน 
และจะจัดส่งนิตยสารไปให้ถึงที่บ้าน รายได้จากการเปิดรับสมัครสมาชิก (หลังจากหักค่าใช้จ่าย)
จะนําไปผลิตนิตยสารเพ่ิมเติม ส่วนผู้ซื้อนิตยสารโดยตรงกับผู้ด้อยโอกาสจะเป็นรายได้แก่ผู้ด้อยโอกาส

                                           
34

 โกศล ดีศีลธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 20, น.197-199. 
35

 สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ, “BE magazine,” สืบค้นเมื่อวันที่ 
15 ธันวาคม 2558, http://www.tseo.or.th/network/876 
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ทั้งจํานวน ปัจจุบัน มีมูลนิธิต่าง ๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 12 มูลนิธิ เช่น มูลนิธิกระจกเงา 
มูลนิธิบ้านนกขมิ้น มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิช้างแห่ง
ประเทศไทย ส่วนรายได้ร้อยละ 60 ของรายได้ทั้งหมด คือ การให้ผู้ด้อยโอกาสนํานิตยสารไปขาย 
ส่วนรายได้ร้อยละ 25 จะได้รับจากค่าสมาชิกรายเดือนที่สมัครผ่านทางมูลนิธิ ส่วนรายได้ร้อยละ 15 
จะมีบริษัทต่าง ๆ เป็นตัวแทนรับไปขาย โดยบริษัทฯ จะนํารายได้ทั้งหมดหักลบต้นทุนเพ่ือนําส่วนต่าง
ไปผลิตนิตยสารเพ่ิมเติมแล้วส่งขายต่อไป  
 สําหรับบทความในนิตยสารจะสร้างข้ึนจากการศึกษาพฤติกรรมของคนที่ใช้ชีวิตในตัวเมือง 
เน้นเร่ืองราวที่นําไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน โดยมีเรื่องราวเน้ือหาเกี่ยวกับบุคคลที่น่าสนใจ 
เรื่องอาหาร ความบันเทิง แฟช่ัน และสุขภาพ เรื่องราวของที่อยู่อาศัย เรื่องราวของการใช้เงินให้เกิด
ประโยชน์ และความเคลื่อนไหวของโลก การเดินทางในการท่องเที่ยวและในชีวิตประจําวัน รวมไปถึง
เรื่องราวของสังคมรวมทั้งการให้ ผู้ที่ซื้อนิตยสารจะได้รับประโยชน์จริงจากเน้ือหาและได้ช่วยเหลือ
สังคม สําหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ปรากฏตามงบกําไรขาดทุนที่นําส่งกระทรวงพาณิชย์ในปี 
พ .ศ .  2556 – 2557 พบว่าปี  พ .ศ .  2556 มีรายได้รวม  6,359,020.36 บาท  รายจ่ายรวม 
8,346,461.47 บาท มีผลประกอบการขาดทุน 1,987,441.11 บาท สําหรับปี พ.ศ. 2557 มีรายได้
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 89.97 คือ มีรายได้รวม 637,512.51 บาท รายจ่ายรวม 1,525,408.68 บาท 
มีผลประกอบการขาดทุน 887,896.17 บาท  
 องค์กรธุรกิจที่สี่ คือ ห้างหุ้นส่วนจํากัด กาแฟอาข่า อ่ามา เป็นกิจการขายกาแฟที่เกิด
จากแนวคิดการพัฒนาบ้านเกิดของเจ้าของกิจการที่เป็นครอบครัวเกษตรกร เมื่อสําเร็จการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา จึงมุ่งกลับบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟ เร่ิมจากการทําเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปเมล็ดกาแฟ และการเปิด
ร้านกาแฟเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจําหน่าย โดยผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก
ชาวต่างชาติ และได้รับการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์จากสื่อมวลชนไทยและสํานักงานสร้าง
เสริมกิจการเพื่อสังคม สําหรับรายได้จากการประกอบการจะนําไปใช้ซื้ออุปกรณ์และสินค้าที่จําเป็น 
ในการประกอบกิจการ ส่วนที่เหลือจะนําไปเป็นค่าจ้างแก่คนในชุมชนทั้งหมด โดยเฉพาะการ
สนับสนุนให้คนในชุมชนเพาะเมล็ดกาแฟ แล้วจําหน่ายไปยังร้านกาแฟอาข่า อ่ามา นอกจากน้ี 
ผู้ประกอบการให้ความเห็นเก่ียวกับมาตรการทางภาษีที่รัฐบาลควรส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมใน
ประเทศไทย คือ รัฐบาลควรกําหนดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมให้ตํ่ากว่าธุรกิจทั่วไป  
 สําหรับผลประกอบการของกิจการ ปรากฏตามงบกําไรขาดทุนที่นําส่งกระทรวงพาณิชย์
ในปี พ.ศ. 2557 พบว่า มีรายได้รวม 5,043,303.80 บาท รายจ่ายรวม 4,455,452.16 บาท มีกําไร
ก่อนหักภาษี 587,851.64 บาท และเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 43,389.35 บาท 
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 องค์กรธุรกิจที่ห้า คือ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด เป็นวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมท่ีรัฐบาลเร่ิมก่อต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2559 จากนโยบายของรัฐบาลเพ่ือกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานสานพลังประชารัฐ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับพ้ืนที่ 
โดยมีคณะทํางานการพัฒนาเศรฐกิจฐานรากและประชารัฐเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน ด้วยการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และการค้าขายที่ย่ังยืนและมั่นคง โดยวิธีการดําเนินงาน 
“1 เป้าหมายกลุ่มงาน 5 กระบวนการ 76 จังหวัด และ 1 ส่วนกลาง” เน้นการสร้างรายได้ให้ชุมชนผ่าน
การเกษตร การแปรรูป และการท่องเท่ียวในชุมชน ซึ่งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด 
จะเป็นบริษัทที่เข้าไปถือหุ้นในบริษัทประชารัฐรักสามัคคีของแต่ละจังหวัด เช่น บริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคีภูเก็ต จํากัด บริษัท ประชารัฐรักสามคัคีเพชรบุรี จํากัด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี จํากัด 
เป็นต้น โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด จะจัดต้ังอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ให้การ
สนับสนุนเงินทุนและองค์ความรู้ต่าง ๆ แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมในแต่ละจังหวัด ซึ่งบริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคี จํากัด ในแต่ละจังหวัดจะเป็นศูนย์รวมของคณะทํางานที่ช่วยเหลือชุมชนในเร่ืองการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ การสร้างตราสินค้าและมาตรฐาน
การรับรองสินค้า การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน
หาช่องทางการจัดจําหน่ายและเชื่อมโยงการตลาดในระดับประเทศ และมีตัวชี้วัดที่จะประเมินผล
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เน้นประชาชนที่ประสบปัญหาความยากจนเพ่ือเพ่ิมรายได้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว36  
 สําหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ยังไม่ปรากฏตามข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ เน่ืองจากว่าเพ่ิงเริ่มจัดต้ังบริษัท โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท สํานักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่ที่ 90 อาคาร
ไซเบอร์เวิรลด ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 จากการศึกษาข้อเท็จจริงของวิสาหกิจเพ่ือสังคมท้ัง 5 องค์กรข้างต้น มีหลักการร่วมกัน
ในการจัดต้ังธุรกิจ คือ การมุ่งสร้างโอกาสให้แก่คนในสังคมด้วยการประกอบกิจการมีรายได้ดังเช่น
ธุรกิจทั่วไป แต่มีนโยบายในการแบ่งสรรปันส่วนรายได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยบริษัท ดอยคําฯ 
จะกําหนดให้เกษตรกรเป็นกลุ่มเป้าหมาย บริษัท ธุรกิจเพ่ือพัฒนาฯ จะกําหนดให้ผู้ด้อยโอกาสทางการ

                                           
36

 สํานักนายกรัฐมนตรี, “นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
สานพลังประชารัฐ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559, http://www.thaigov.go.th/ index.php/ 
th/government-th1/item/102750-102750 
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ศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมาย ส่วนบริษัท ชิล ชิลฯ ห้างหุ้นส่วนจํากัด กาแฟอาข่า อ่ามา และบริษัท 
ประชารัฐฯ จะกําหนดให้ผู้ด้อยโอกาสทั่วไปเป็นกลุ่มเป้าหมาย สําหรับการช่วยเหลือสังคมของ   
บริษัท ดอยคําฯ จะเน้นการส่งเสริมวิทยาการความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร   
ในพ้ืนที่รอบโรงงาน รวมทั้งรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรในราคาที่เป็นธรรม ส่วนบริษัท ธุรกิจเพื่อ
พัฒนาฯ จะเน้นการสร้างรายได้ของนักเรียนในพื้นที่ชนบท ให้นักเรียนผลิตสินค้าชุมชนเพ่ือจําหน่าย 
โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจําหน่ายสินค้า เมื่อขายและได้กําไรจากผลิตภัณฑ์ก็จะนําไปใช้
บริหารจัดการศึกษาแก่นักเรียนเหล่าน้ันต่อไป ส่วนบริษัท ชิล ชิลฯ จะเน้นการสร้างโอกาสในการมี
รายได้ของผู้ที่ไม่สามารถทํางานอย่างคนทั่วไป โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตสินค้าและ
จะส่งมอบให้ผู้ด้อยโอกาสนําไปจําหน่ายเพื่อทําให้เขาเหล่านั้นรู้สึกมีคุณค่าและสามารถหารายได้
ได้ด้วยตนเองต่อไป ส่วนร้านกาแฟอาข่า อ่ามา จะส่งเสริมให้ชาวเขาซึ่งเป็นคนในชุมชนมีรายได้มากขึ้น
จากการเกษตร ส่วนบริษัท ประชารัฐฯ จะเน้นการลงทุนร่วมกันของประชาชนในแต่ละจังหวัดเพ่ือ
สร้างทุนในการพัฒนาองค์ความรู้และการค้าขายและบริการในชุมชนเพ่ือสร้างรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 
 สําหรับความสําเร็จของการประกอบกิจการน้ัน ผู้เขียนวิเคราะห์จากงบแสดงสถานะการเงินที่
บริษัทนําส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2557 จะเห็นได้ว่า
บริษัท ดอยคําฯ มีผลประกอบการที่ดีและมีกําไรสูง ซึ่งผู้เขียนวิเคราะห์จากประสบการณ์การทํางาน 
เห็นว่าสินค้ามีความหลากหลายและตราสินค้าเป็นที่รู้จักของประชาชนจํานวนมาก มีการวางกลยุทธ์
ทางธุรกิจที่ชัดเจนและมีบุคลากรที่มีศักยภาพเหมือนกับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ทั่วไป และสิ่งสําคัญคือ
การยอมรับของผู้บริโภคในตราสินค้าที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อเกษตรกรไทยอย่างแท้จริง ส่วนกรณี
บริษัท ธุรกิจเพ่ือพัฒนาฯ แม้จะมีรายได้น้อยกว่าบริษัท ดอยคําฯ แต่ถ้าพิจารณาจากสัดส่วนกําไรแล้ว
จะเห็นว่าบริษัท ธุรกิจเพ่ือพัฒนาฯ มีผลกําไรทั้ง 2 ปี ซึ่งบริษัทฯ จะจําหน่ายสินค้าจากผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นที่มีการผลิตไม่มาก และบริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดจําหน่ายเท่าน้ัน จึงมีรายได้จากส่วนต่างของ
ราคาต้นทุนที่ซื้อมาจากนักเรียนกับราคาขายเท่านั้น แตกต่างจากบริษัท ดอยคําฯ ที่เป็นผู้ผลิตและ
จัดจําหน่ายด้วย จึงสามารถสร้างรายได้ในจํานวนที่มากกว่า ส่วนกรณีบริษัท ชิล ชิลฯ มีผล
ประกอบการขาดทุนและมีรายได้ลดลง ผู้เขียนวิเคราะห์จากลักษณะของธุรกิจเห็นว่าสินค้าที่เป็น
นิตยสารจะมีการเลือกบริโภคในสัดส่วนที่น้อยกว่าสินค้าประเภทอาหาร อีกทั้ง สินค้าของบริษัทฯ 
มีเพียงนิตยสารชนิดเดียว จึงไม่อาจจะสร้างรายได้ให้แก่กิจการมากนัก หากพิจารณาจากงบกําไร
ขาดทุนจะเห็นต้นทุนขายมีจํานวนสูงมากเกือบเท่ากับรายได้รวม เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายในการขาย 
(ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือคนด้อยโอกาส) ในอัตราที่สูงเช่นกัน จึงทําให้มีผลประกอบการที่ขาดทุน 
 กล่าวโดยสรุป ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนกับผู้ประกอบการวิสาหกิจเพ่ือสังคมข้างต้น สะท้อน
ให้เห็นถึงความสําคัญของการบริหารธุรกิจที่ต้องมีกลยุทธ์และสามารถแข่งขันกับธุรกิจอ่ืน ๆ ได้ และ
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ด้วยความเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีจะต้องกําหนดนโยบายการแบ่งรายได้ให้แก่สังคมด้วยแล้ว จึงส่งผล
กระทบให้มีรายจ่ายที่เพ่ิมขึ้นตามมา ดังน้ัน การศึกษามาตรการทางภาษีส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม
จะต้องคํานึงถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมด้วย เพราะวิสาหกิจเพ่ือสังคมบางแห่งไม่ได้
ประสบปัญหาด้านภาษีแต่อาจจะประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการ หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคมบางแห่ง
ไม่ต้องการสิทธิประโยชน์ในด้านการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ต้องการเงินสนับสนุนจากบุคคลอ่ืน
มากกว่า ดังน้ัน การกําหนดมาตรการทางภาษีแก่ผู้สนับสนุน ก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาอีกทางหน่ึง 
ทั้งน้ี ผู้เขียนจะวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขในบทที่ 4 และบทที่ 5  
 
2.2 แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากร 

 
 การศึกษามาตรการทางภาษีเพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม นอกจากจะต้องทําความเข้าใจ
นิยามของวิสาหกิจเพ่ือสังคม และลักษณะแตกต่างระหว่างองค์การสาธารณกุศล บริษัทที่ทํากิจกรรม
เพ่ือสังคมและวิสาหกิจเพ่ือสังคมแล้ว จะต้องศึกษาถึงแนวคิดในการจัดเก็บภาษีจากองค์กรต่าง ๆ 
ข้างต้นด้วย เนื่องจากกฎหมายไทยกําหนดให้องค์กรบางประเภทได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
เพ่ือสนับสนุนให้ภารกิจขององค์กรนั้น ๆ สําเร็จลุล่วงตามพันธกิจที่กําหนดไว้ ซึ่งมาตรการทางภาษี
ส่วนใหญ่จะบังคับใช้เฉพาะองค์กรที่มีภารกิจสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาประเทศและ
อาจได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง 
 รัฐมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติต่อประชาชนของตนและต้องทําภารกิจสําคัญที่โดยลําพัง
ปัจเจกชนไม่อาจทําได้เอง เช่น การป้องกันประเทศ การคุ้มครองสมาชิกของสังคมจากความอยุติธรรม 
การงานต่างประเทศ การก่อต้ังและบํารุงรักษาสถาบันสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่ภารกิจ
ดังกล่าวจะต้องได้รับการสนับสนุนจากเงินภาษีของประชาชนที่มอบให้จากเงินได้ส่วนตัว แต่ต้องเป็น
การแบกรับภาระภาษีของประชาชนที่เสมอภาคเท่าเทียมกันตามหลักความสามารถในการเสียภาษี 
ทั้งน้ี การบริหารจัดเก็บภาษีจะต้องมีเร่ืองกฎหมายการคลังเข้ามาเก่ียวข้องด้วย37 การคลังของรัฐมี
องค์ประกอบที่สําคัญ คือ รายจ่ายของรัฐ รายได้ของรัฐ และการกู้ยืมหรือการก่อหนี้สาธารณะ 
ดังน้ัน นโยบายการคลังจึงประกอบด้วยนโยบายรายจ่าย นโยบายรายได้ และนโยบายหน้ีสาธารณะ
ด้านนโยบายรายได้จะเก่ียวพันกับขนาดและรูปแบบของการหารายได้ โดยมีนโยบายภาษีอากรเป็น

                                           
37

 อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป, กฎหมายการคลัง, พิมพ์คร้ังที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), น.90 - 93. 
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ส่วนหนึ่งในนโยบายการหารายได้ ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการกําหนดประเภทภาษีอากรที่จัดเก็บ
การกําหนดอัตราภาษี หรือจํานวนภาษีที่จัดเก็บ ทั้งน้ี แนวคิดในยุคใหม่ภาษีมีบทบาทหลักในการ
จัดเก็บรายได้และภาษีถูกนํามาใช้ในฐานะเป็นมาตรการทางการคลังในการแทรกแซงเศรษฐกิจ 
ได้หลายประการ  
  
 2.2.1 บทบาทของภาษี 
 การจัดเก็บภาษีอากรเป็นวิธีทางหนึ่งในการแสวงหารายได้ของรัฐ เน่ืองจากรัฐมีบทบาท
ในการพัฒนาประเทศจึงมีความจําเป็นต้องจัดหาเงินมาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 
ซึ่งนอกจากการจัดเก็บภาษีอากรแล้ว รัฐยังสามารถหารายได้อีกหลายวิธี เช่น การกู้ยืมเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม ภาษีอากรเป็นวิธีการหารายได้ที่ดีและมีประสิทธิผลที่สุด
เน่ืองจากการจัดเก็บภาษีมีลักษณะบังคับ โดยจะกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขไว้ ถ้าผู้ใดกระทําการ
เข้าลักษณะดังกล่าวก็จะต้องจ่ายเงินให้แก่รัฐ อีกทั้ง การจัดเก็บภาษีมีลักษณะการขาดความสัมพันธ์
ระหว่างเงินที่จ่ายกับผลตอบแทนที่จะได้รับจากรัฐ อย่างไรก็ดี การเก็บภาษีอากร นอกจากจะมี
วัตถุประสงค์ในการหารายได้แล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือการอย่างอ่ืนอีก เช่น เพ่ือควบคุมหรือส่งเสริม
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ือการกระจายรายได้และทรัพย์สินให้เป็นธรรม หรือเพ่ือการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจก็ได้  
 ในบางกรณี รัฐอาจออกกฎเกณฑ์ทางภาษีเพ่ือให้สิทธิประโยชน์บางประการแก่ผู้เสียภาษี 
เน่ืองจากรัฐต้องการกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ผู้เสียภาษีมีพฤติกรรมบางอย่างตามท่ีรัฐต้องการ โดยอาศัย
อํานาจตามประมวลรัษฎากรตรากฎหมายลําดับรอง เช่น ในเรื่องการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ที่
บริจาคเงินแก่องค์การสาธารณกุศลหรือบริจาคเงินช่วยเหลือเหตุการณ์บางอย่างก็ได้38 
 ในขณะเดียวกัน บุคคลผู้มีเงินได้มีหน้าที่เสียภาษีให้รัฐ ส่วนที่เหลือจากการใช้จ่าย
ก็เก็บออม เมื่อออมได้มากถึงระดับหน่ึงก็นําไปลงทุนเพ่ือหาผลตอบแทนที่ดีกว่าการออม ดังน้ัน ภาษี
จึงมีผลต่อการใช้จ่าย การออมและการลงทุนของประชาชน รัฐจึงใช้ภาษีอากรเป็นเคร่ืองมือทางการคลัง 
และควบคุมการบริโภคของประชาชน เช่น เศรษฐกิจอยู่ในภาวะเงินเฟ้อ คนมีเงินมาก มีอํานาจซื้อ
ทําให้สินค้าราคาแพง รัฐก็จะควบคุมเงินเฟ้อโดยเก็บภาษีในอัตราสูง ทําให้ประชาชนมีเงินน้อยลง 
อํานาจการซื้อก็น้อยลง สินค้าก็จะราคาถูกลงตามไปด้วย หรือในบางกรณี รัฐต้องการส่งเสริมการออมเงิน

                                           
38 สุธีราภรณ์ แสงจันทร์ศรี, “มาตรการทางภาษีอากรเพ่ือส่งเสริมกิจการสาธารณกุศล,” 

(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษ ีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), น.4 - 5. 
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ของประชาชน รัฐก็จะมีมาตรการยกเว้นภาษีดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์รวมถึงกรณีที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางธุรกิจในการลงทุนภายในประเทศก็จะใช้มาตรการยกเว้นจัดเก็บภาษี
หรือลดภาษีในกิจการที่ส่งเสริมการลงทุน ยกเว้นหรือลดภาษีนําเข้าในสินค้าทุนและวัตถุดิบเพ่ือให้มี
ต้นทุนแข่งกับต่างประเทศได้39 
 ทั้งน้ี ลักษณะของมาตรการทางภาษีที่ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ผู้เขียน
จะกล่าวถึงเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ดังน้ี 
 
  2.2.1.1 ภาษีอากรกับเปา้หมายการจัดสรรทรัพยากร 

  เน่ืองจากปัญหาความไม่พอเพียงระหว่างความต้องการกับการหาสินค้าและ
บริการต่าง ๆ มาบําบัดความต้องการของมนุษย์เป็นปัญหาขั้นพ้ืนฐานของทุกสังคม เพราะทรัพยากร
ที่นํามาใช้อุปโภคบริโภคมีจํานวนจํากัด ดังน้ัน เป้าหมายที่สําคัญทางเศรษฐกิจประการหน่ึงจึงมุ่งเน้น
การจัดสรรการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมให้มากที่สุด เช่น การผลิตสินค้าหรือ
บริการที่ไม่ได้ตอบสนองต่อคนส่วนใหญ่หรือเป็นสินค้าหรือบริการที่ฟุ่มเฟือยก็อาจใช้มาตรการทางภาษี
เข้ามาแทรกแชงพฤติกรรมดังกล่าว  
  โดยทั่วไปแล้ว ภาษีอากรที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายการจัดสรรทรัพยากรมากที่สุด
ก็คือ ภาษีทางอ้อมซึ่งเป็นภาษีที่เก็บจากสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งฟุ่มเฟือยหรือเป็นโทษต่อ
ผู้บริโภคและสังคม ในทางกลับกัน กรณีที่เป็นสินค้าหรือบริการท่ีจําเป็นต่อการครองชีพหรือเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคม รัฐบาลก็อาจส่งเสริมให้มีการบริโภคสินค้าดังกล่าวให้มากขึ้น โดยการ
ยกเว้นภาษีหรือลดอัตราภาษีให้ตํ่ากว่าสินค้าหรือบริการประเภทอ่ืนก็ได้ หรือรัฐบาลอาจจะลดภาษี
หรือยกเว้นภาษีให้กับผู้ผลิตเพ่ือส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าหรือบริการที่เป็นประโยชน์มากข้ึน40 
 

                                           
39

 ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง, ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษี, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 
2556), น.11 - 12. 

40
 ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล และชาตรี ตันติวาณิชกิจ, นโยบายภาษีอากรเพ่ือการเศรษฐกิจ, 

ชุดวิชากฎหมายภาษีอากร 1, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556), 
น.92 – 93. 
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  2.2.1.2 ภาษีอากรกับเปา้หมายเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

  สิ่งที่บ่งบอกถึงความกินดีอยู่ดีของประชาชนประการหน่ึงคือ การมีสินค้าและ
บริการต่าง ๆ ไว้ใช้อย่างพอเพียง แต่ปริมาณการผลิตสินค้าและบริการของระบบเศรษฐกิจจะมีมาก
หรือน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิต (Productive Capacity) ของระบบ
เศรษฐกิจน้ัน ดังน้ัน เป้าหมายด้านการสร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจจึงเป็นเป้าหมายที่
เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตของประเทศ 
  การสร้างสมทุนเป็นการเพิ่มขึ้นของสินค้าประเภททุน เช่น โรงงาน เคร่ืองจักร 
เคร่ืองมือการผลิตต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน ดังน้ัน หากมีการลงทุนเพ่ิมข้ึนก็จะทําให้
ขีดความสามารถในการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้นไปด้วย ซึ่งการสร้างสมทุนของภาคเอกชนจะเก่ียวพัน
กับภาษีอากรเป็นสําคัญ41 
  การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจําเป็นต้องสร้างกิจการหรือธุรกรรมใหม่ ๆ ขึ้น
ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งอาจประสบปัญหาและอุปสรรคทั้งด้านการจัดการและการบริหารงาน 
ด้านกฎหมาย ฯลฯ จึงจําเป็นที่รัฐบาลต้องเข้าช่วยเหลือและให้การสนับสนุนกิจการใหม่ ๆ โดยใช้
มาตรการทางภาษีเป็นเคร่ืองมือด้วยการยกเว้นหรือลดอัตราภาษีให้แก่กิจการหรือธุรกรรมใหม่ ๆ น้ัน42 
  สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามกฎหมายภาษีสรรพากรส่วนใหญ่จะกําหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร มาตรา 3 และมาตรา 42 (17) 
โดยอาจเป็นสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการยกเว้นภาษี การลดหย่อนภาษี  
  สิทธิประโยชน์เก่ียวกับการยกเว้นภาษีมีขึ้นเพ่ือส่งเสริมกิจการบางประเภทท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองหรือการปกครองของประเทศ เช่น เพื่อสนับสนุนการศึกษา
ก็จะมีกฎหมายกําหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับ
ใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ ไม่ว่าผู้ประกอบการน้ันจะเป็น
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีมีขึ้นเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมบางประเภทที่
เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองหรือการปกครองของประเทศ เช่น เพ่ือส่งเสริมการออม
และการลงทุนของประชาชนผ่านกองทุนรวม (Mutual Fund) ก็มีกฎหมายกําหนดให้เงินที่ประชาชน

                                           
41 เพ่ิงอ้าง, น.112 – 113. 
42 ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม, หลักกฎหมายภาษีอากร (The Principle of Tax Law), 

พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน T.Training Center, 2550), น.3. 
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จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) นํามาหัก
ลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้ได้เท่ากับจํานวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจํานวนที่กฎหมายกําหนด43 
  การลดหรือยกเว้นภาษีอากรสําหรับการลงทุนในกิจการบางประเภทที่ต้องการ
ส่งเสริมจะมีมากน้อยเพียงใด ควรข้ึนอยู่กับความสําคัญของกิจการที่ต้องการส่งเสริมการลงทุน 
กล่าวคือ หากกิจการใดเป็นกิจการที่มีความสําคัญมาก ควรได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง รัฐบาลก็อาจ
ลดหรือยกเว้นภาษีให้หลายประเภท 
  การให้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรเป็นการทั่วไป จะเป็นการให้สิทธิพิเศษทางการ
คํานวณภาษีเงินได้ในส่วนที่เก่ียวกับการลงทุนเป็นสําคัญ เช่น การให้หักค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง 
(Accelerated Depreciation) ซึ่งวิธีการนี้จะทําให้กิจการสามารถหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
บางประเภทได้เร็วขึ้น ทําให้กําไรท่ีจะต้องเสียภาษีในปีแรก ๆ ลดตํ่าลง ทําให้กิจการถอนทุนคืนได้เร็ว 
  การส่งเสริมการลงทุนอีกลักษณะหน่ึง โดยการให้ค่าลดหย่อนสําหรับการลงทุน 
(Investment Allowance) และการให้เครดิตการลงทุน (Investment Credit) ซึ่งเป็นวิธีการ
ส่งเสริมการลงทุนให้เป็นพิเศษนอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมตามราคาปกติ การให้ค่าลดหย่อนสําหรับ
การลงทุนเป็นการหักเงินลงทุนบางส่วนออกจากกําไรสุทธิ เช่น ถ้ายอมให้หักได้ในอัตราร้อยละ 40 
ของเงินลงทุนก็หมายความว่าลงทุน 100 บาท จะทําให้กําไรสุทธิที่จะต้องเสียภาษีลดลงไป 40 บาท 
และถ้าเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 30 จากกําไรสุทธิก็จะมีผลให้จํานวนเงินภาษีลดลงไป 12 บาท  
  ส่วนกรณีการให้เครดิตการลงทุนจะกําหนดให้เครดิตภาษีในอัตราร้อยละของ
เงินทุน เช่น ถ้าให้เครดิตในอัตราร้อยละ 12 ของเงินลงทุน หมายความว่าลงทุน 100 บาท ภาษีจะ
ลดลงไป 12 บาท44 
 
  2.2.1.3 ภาษีอากรกับเปา้หมายความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

  เป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ละประเทศ คือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพ ซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจที่มีความสมดุล 
ไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงมากเกินไปจนทําให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคขาดความเช่ือมั่น ดังน้ัน เพ่ือให้เศรษฐกิจ

                                           
43

 ชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม, การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning), พิมพ์ครั้งที่ 3 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบัน T.Training Center, 2551), น.163 - 164. 

44 ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล และชาตรี ตันติวาณิชกิจ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 40, น.112 – 113. 
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ขยายตัว ภาครัฐจึงใช้นโยบายกระตุ้นการลงทุนและการเพิ่มผลผลิตเพื่อทําให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศเพ่ิมขึ้นในอัตราสูงและให้เกิดเสถียรภาพมากที่สุด45 
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) คือ ผลลัพธ์
ที่ได้ในขั้นแรกที่ได้การคํานวณรายได้ประชาชาติทางด้านการผลิต ซึ่งเป็นมูลค่าสินค้าและบริการ
ขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศในรอบระยะเวลาหน่ึง โดยทั่วไปคือ 1 ปี สําหรับประเทศไทยมีการ
คํานวณผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด 16 สาขา เช่น สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้ 
สาขาการให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอ่ืน ๆ เป็นต้น46 
  ลักษณะการไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจเป็นผลมาจากความผันผวนในระดับการ
ใช้จ่ายของประเทศ ดังน้ัน การใช้นโยบายภาษีอากรเพ่ือเป้าหมายในด้านการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจจึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือควบคุมการเปลี่ยนแปลงในระดับการใช้จ่ายรวมของประเทศเป็นสําคัญ 
ในกรณีที่เกิดปัญหาภาวะเงินเฟ้อ หากรัฐบาลเพ่ิมภาษีทางอ้อมที่เก็บจากสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
ก็จะทําให้ราคาสินค้าดังกล่าวสูงข้ึน การใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคของประชาชนก็จะลดน้อยลงไปด้วย 
หากรัฐบาลเพ่ิมภาษีทางอ้อมที่เรียกเก็บจากสินค้าทุน เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว ก็จะมีผล
ลดการใช้จ่ายเพ่ือการลงทุนอีกทางหน่ึงด้วย แต่อาจมีผลเสียในระยะยาว ส่วนการเพ่ิมภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นภาษีทางตรง ก็จะมีผลให้รายได้ที่ประชาชนใช้จ่ายลดน้อยลง รายจ่ายเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยและหากเป็นอัตราภาษีก้าวหน้าก็จะกระทบต่อผู้ที่มีรายได้สูง
มากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย รวมถึงการที่รัฐบาลเพิ่มอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจะทําให้บริษัทมีอัตรา
ผลกําไรในการปันผลน้อยลง อันเป็นผลให้ประชาชนผู้ถือหุ้นมีรายได้ลดลงจึงใช้จ่ายลดลงตามไปด้วย
อีกทั้ง การใช้จ่ายเพ่ือการลงทุนของบริษัทก็จะลดน้อยลง 
  ส่วนกรณีที่เกิดปัญหาการว่างงานจะใช้แนวทางการกระตุ้นให้มีการใช้จ่าย
ในประเทศเพ่ิมขึ้นเพ่ือจะได้เพ่ิมการผลิตและการจ้างงานมากข้ึนด้วยวิธีการลดภาษีประเภทต่าง ๆ 
หากรัฐบาลลดภาษีทางอ้อม ก็จะทําให้ราคาสินค้าลดลง การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคก็จะมากขึ้น 
หากลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็จะทําให้ประชาชนมีเงินใช้จ่ายสินค้ามากย่ิงขึ้น หรือการที่ลดภาษี

                                           
45 รัชนี โตอาจ, เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ, ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น, 

พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557), น.5 - 7. 
46 สุชาดา ต้ังทางธรรม, รายได้ประชาชาติและการวัดรายได้ประชาชาติ, ชุดวิชาหลัก

เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น, พิมพ์คร้ังที่ 5 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557), น.10 - 11. 
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เงินได้นิติบุคคลจะทําให้มีอัตรากําไรในการปันผลแก่ผู้ถือหุ้นมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีรายได้ในการใช้จ่าย
มากข้ึนตามไปด้วย47 
   
  2.2.1.4 ภาษีอากรกับเปา้หมายการกระจายรายได้ทีเ่ปน็ธรรม 

  การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม (Equitable Income Distribution) เป็นการ
ใช้นโยบายการคลังเพ่ือให้การกระจายรายได้และทรัพย์สินให้แก่ประชาชนภายในประเทศมีความ
เท่าเทียมกันเพ่ือลดช่องว่างระหว่างรายได้และความมั่งคั่งระหว่างกลุ่มรายได้และกลุ่มอาชีพ อันจะสร้าง
โอกาสท่ีเท่าเทียมกันให้ประชาชนเข้าถึงปัจจัยการผลิตและผลผลิตต่าง ๆ ที่จําเป็นในการดํารงชีวิต48 
  มูลเหตุแห่งความเหลื่อมล้ําทางรายได้และทรัพย์สินในสังคมเกิดจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและปัจจัยทางสังคม โดยปัจจัยทางเศรษฐกิจเกิดจากปัญหาการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
กล่าวคือ ถ้าบุคคลใดมีกรรมสิทธ์ิในปัจจัยการผลิตชนิดต่าง ๆ มาก ก็หมายความว่าบุคคลนั้นมี
ทรัพย์สินมากและขณะเดียวกันก็สามารถสร้างรายได้หรือผลตอบแทนจากปัจจัยการผลิตได้มากกว่า
ผู้อ่ืนด้วย ซึ่งในสังคมไทยน้ัน ผู้ที่มีที่ดินหรือทุนมากก็จะเป็นผู้ที่มีรายได้สูง เพราะจะได้รับรายได้ในรูป
ค่าเช่า ดอกเบ้ีย หรือเงินปันผล รวมทั้งการโยกย้ายเงินในระบบเศรษฐกิจโดยระบบธนาคารและ
สถาบันการเงินที่นําเงินออมจากภูมิภาคมาใช้ในส่วนกลางเป็นอย่างมากก็มีผลส่งเสริมให้เกิดความ
เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจมากข้ึน  
  โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ําระหว่างชนบทกับเมือง นอกจากน้ีการให้สินเช่ือของ
ระบบธนาคารมักจะให้กับภาคอุตสาหกรรม หรือภาคการพาณิชย์มากกว่าภาคเกษตรกรรม เพราะ
เกษตรกรขาดหลักประกันที่ดี ทําให้การกระจายรายได้และทรัพย์สินระหว่างภาคเศรษฐกิจและ
ระหว่างกลุ่มอาชีพมีความไม่เป็นธรรมมากขึ้น ส่วนปัจจัยทางสังคมเป็นตัวกําหนดความเหลื่อมล้ํา
ทางเศรษฐกิจที่เก่ียวกับโอกาสในการหารายได้ของแต่ละบุคคลไม่เท่าเทียมกัน เช่น โอกาสในการ 
ศึกษาอบรมที่จะมีส่วนช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและสติปัญญาของแต่ละบุคคลอันจะทําให้
สร้างรายได้สูงข้ึน 
  การแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมของการกระจายรายได้และทรัพย์สินด้วยวิธีการ
ภาษีอากรน้ัน จะพิจารณาจากโครงสร้างภาษี ด้วยการพิจารณาผลกระทบของโครงสร้างภาษีอากร

                                           
47

 เพ่ิงอ้าง, น.107 – 109. 
48

 พิศมัย จารุจิตติพันธ์, การคลังและนโยบายการคลัง, ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์
เบ้ืองต้น, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557), น.6 - 7. 
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ปัจจุบันที่มีต่อลักษณะการกระจายรายได้และทรัพย์สิน ดัชนีบ่งช้ีโครงสร้างภาษีอากรของไทยที่ใช้
ประกอบการพิจารณาคือ สัดส่วนระหว่างภาษีทางตรงกับภาษีทางอ้อม กล่าวคือ หากสัดส่วนการเก็บ
ภาษีทางอ้อมในประเทศมีอัตราสูงกว่าภาษีทางตรงจะส่งผลให้ภาระภาษีส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้บริโภค
ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและรายได้ตํ่า เน่ืองจากภาษีทางอ้อมเป็นภาษีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีผลักภาระ
ไปยังผู้อ่ืนได้ซึ่งตรงกันข้ามกับภาษีทางตรง49 
  มาตรการทางภาษีที่ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจสะท้อนให้เห็นความสําคัญของ
ภาษีอากรในฐานะเป็นเคร่ืองมือทางการคลังของรัฐบาลเพ่ือช่วยแก้ไขและปรับปรุงระบบเศรษฐกิจ
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง เน่ืองด้วยประเทศไทยใช้ระบบการค้าแบบเสรีและปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ดังน้ัน ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกประกอบกิจการธุรกิจได้ ซึ่งการประกอบ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นอีกช่องทางหน่ึงที่ประชาชนส่วนหน่ึงตระหนักถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ 
ลดภาระภาครัฐบาลที่ไม่อาจเข้าถึงปัญหาได้ทั่วประเทศนําไปสู่ความคิดที่จะลงทุนประกอบกิจการ
เพ่ือหารายได้ไปพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้น การนําเครื่องมือทางการคลัง คือ ภาษีอากร 
เข้าไปส่งเสริมให้รัฐบาลบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมด้วยการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพ่ือสังคมในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพ่ือให้ภาคธุรกิจมีความหลากหลายของ
ประเภทธุรกิจ ซึ่งวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจแบบดั้งเดิม อีกทั้ง 
เป็นการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นควบคู่ไปกับความสําเร็จทางด้านเศรษฐกิจ 
 
 2.2.2 ความเสมอภาคทางภาษีและความเป็นกลางทางภาษี 

 เน่ืองจากการจัดเก็บภาษีอากรมีผลกระทบต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจหลาย ๆ ด้าน 
ดังน้ัน ภาษีอากรที่ดีจึงต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าวด้วย ซึ่งลักษณะที่ดีของภาษีอากร
เริ่มจากแนวคิดของ Adam Smith นักเศรษฐศาสตร์ชาวสก๊อตแลนด์ที่วางหลักการภาษีอากรที่ดี
สี่ประการ ได้แก่ หลักความเป็นธรรม หลักความแน่นอน หลักความสะดวก และหลักความประหยัด 
ซึ่งการศึกษามาตรการทางภาษีเพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมมีความเก่ียวข้องกับการเลือกสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้ที่ประกอบกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคม และผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหมด ดังน้ัน การทํา
ความเข้าใจถึงหลักความเสมอภาคทางภาษี และหลักความเป็นกลางทางภาษีจะทําให้กระบวนการ
พิจารณากําหนดสิทธิประโยชน์มีหลักเกณฑ์และมีเหตุอันสมควรในการพิจารณาดังกล่าวได้ 

                                           
49 เพ่ิงอ้าง, น.101 - 105 
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  2.2.2.1 ความเสมอภาคทางภาษี 
  การประกอบธุรกิจการค้าน้ัน รัฐบาลมักจะใช้กฎหมายเป็นเคร่ือมือในการกํากับ
เศรษฐกิจของรัฐไปในทิศทางที่รัฐบาลต้องการ ด้วยการออกกฎหมายให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ
ในขณะเดียวกัน เพื่อป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม รัฐบาลก็จะมีกฎเกณฑ์หรือกฎหมายควบคุม
ให้ธุรกิจต่าง ๆ ดําเนินไปด้วยความเป็นธรรม (Unfair Practice)50 ดังเช่น หลักความเสมอภาคทางภาษี 
ซึ่งมีที่มาจากหลักความเสมอภาคในทางกฎหมายและหลักความเป็นธรรมทางสังคม ซึ่งกําหนดให้
บุคคลย่อมมีสิทธิในการมีโอกาสเท่าเทียมกันต้ังแต่เกิด อันเป็นเรื่องเก่ียวกับสิทธิทางธรรมชาติซึ่งใน
ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมักจะบัญญัติเรื่องหลักความเสมอภาคทางกฎหมายภาษีไว้
ในรัฐธรรมนูญ  
  การศึกษาแนวทางการชําระภาษีบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกัน หรือ
การศึกษาเทคนิควิธีการทางภาษีที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างประชาชน โดยพิจารณาจาก
ความเสมอภาคในเชิงคณิตศาสตร์ และความเสมอภาคในเชิงข้อเท็จจริงหรือส่วนบุคคล ความเสมอภาค
ในเชิงคณิตศาสตร์จะพิจารณาตามสัดส่วนของจํานวนตัวเลขรายได้ของผู้เสียภาษี เช่น เงินได้จํานวน 
10,000 บาท จะเสียภาษี 1,000 บาท ส่วนผู้มีเงินได้จํานวน 100,000 บาท จะเสียภาษี 10,000 บาท 
เท่ากับว่าผู้เสียภาษีทุกคนมีรายได้จํานวนเงินเท่ากัน หรือในอัตราภาษีเดียวกัน เทียบได้กับการจัดเก็บ
ภาษีรายหัวหรืออัตราภาษีคงที่ แต่เน่ืองจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะใช้ได้ดีต่อเมื่อประชาชนทุกคนมี
ฐานะทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน เพราะให้ความสําคัญกับจํานวนเงินที่ผู้เสียภาษีต้องชําระในจํานวน
ที่เท่ากัน51 
  ความเสมอภาคในเชิงคณิตศาสตร์ข้างต้น เปรียบได้กับทฤษฎีหลักความเป็นธรรม
สัมบูรณ์ที่กําหนดให้ผู้เสียภาษีอากรทุกคนต้องเสียภาษีอากรคนละเท่า ๆ กัน ซึ่งมีรากฐานจากแนวคิด
ที่ว่าภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลควรจะกระจายไปยังประชาชนหรือผู้เสียภาษีทุกคนในจํานวนเท่ากัน 
หากรัฐบาลของประเทศใดจัดเก็บภาษีตามลักษณะนี้ จะพบว่าจํานวนภาษีที่ผู้เสียภาษีแต่ละราย
จะเท่ากับรายจ่ายทั้งหมดของรัฐบาลหารด้วยจํานวนผู้เสียภาษีอากร ซึ่งประเทศไทยเคยจัดเก็บภาษี

                                           
50

 ศรีราชา เจริญพานิช, แนวโน้มของระบบกฎหมายต่าง ๆ ในอนาคต, ชุดวิชาระบบ
กฎหมายไทยและต่างประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544), น.388. 
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 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, กฎหมายภาษีอากร, พิมพ์คร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ : จตุลักษณ์, 

2556), น.98 - 120. 
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รัชชูปการที่ใช้หลักความเป็นธรรมสัมบูรณ์ แต่หลักดังกล่าวน้ีไม่บรรลุผล เน่ืองจากสภาพความเป็นจริง
ทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษีแต่ละรายไม่เท่ากัน ความสามารถในการเสียภาษีจึงต่างกัน52 
  ความเสมอภาคในเชิงข้อเท็จจริงหรือส่วนบุคคลจะพิจารณาจํานวนภาษีตาม
สัดส่วนของความสามารถในการเสียสละเงินของผู้เสียภาษีหรือการกระจายความมั่งมีหรือความรํ่ารวย 
ซึ่งมีวิวัฒนาการจากความหมายที่เก่ียวกับความเสมอภาคทางภาษี 
  การแยกความแตกต่างระหว่างภาษีบุคคล ซึ่งคิดคํานวณจากความสามารถในการ
เสียสละเงินซึ่งกําหนดโดยพิจารณาสถานะส่วนบุคคลและสถานะทางครอบครัวของผู้เสียภาษีแต่ละคน 
กับภาษีวัตถุ ซึ่งคิดคํานวณจากมูลค่าของทรัพย์สินของผู้เสียภาษี โดยพัฒนาสู่แนวคิดในการกําหนด 
ค่าลดหย่อนด้วยการคํานึงถึงภาระครอบครัวและการยกเว้นภาษีเงินได้หรือทรัพย์สินอันเป็น
ส่วนบุคคลที่ต้องใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการข้ันพ้ืนฐาน นอกจากน้ัน จะต้องกําหนดอัตราภาษี
แบบก้าวหน้า ซึ่งเป็นอัตราที่สูงขึ้นเมื่อฐานภาษีเพ่ิมขึ้นตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วย
อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าหากบุคคลมีรายได้ปีละจํานวน 10,000 บาท 
เขาย่อมแบ่งสรรเงินจํานวนน้ันเพ่ือใช้ในสิ่งจําเป็นข้ันพ้ืนฐาน แต่หากเขามีเงินเพ่ิมข้ึนเป็น 20,000 บาท 
ส่วนที่เพ่ิมขึ้น 10,000 บาท ย่อมเป็นเงินส่วนที่สามารถนําไปใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นลําดับรอง และหาก
มีเงินเพ่ิมขึ้นเป็น 30,000 บาท ส่วนเพ่ิมอีก 10,000 บาท ย่อมเป็นเงินได้ที่สามารถนําไปใช้จ่ายในสิ่งที่
เหลือใช้ได้ ดังน้ัน ส่วนเกินของเงินที่ได้นอกเหนือจากการใช้จ่ายสิ่งที่จําเป็นพ้ืนฐานของบุคคล จึงต้อง
นํามาเสียภาษีในอัตราสูงตามลําดับเงินได้53 
  ความเสมอภาคในเชิงข้อเท็จจริงหรือส่วนบุคคลเปรียบได้กับทฤษฎีหลักความ
เป็นธรรมสัมพัทธ์ที่พิจารณาจากจํานวนภาษีที่เสียไปเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับจากรัฐหรือ
เทียบกับความสามารถของบุคคลแต่ละราย โดยพิจารณาจากหลักผลประโยชน์และหลักความสามารถ
ในการเสียภาษี54 
 
  2.2.2.1 ความเป็นกลางทางภาษี 

  ความเป็นกลางทางภาษี หมายถึง ระบบภาษีอากรที่มีโครงสร้างเป็นกลางในทาง
เศรษฐกิจมากที่สุด กล่าวคือ ภาษีอากรจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือกระทบกระเทือนรูปแบบการ
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 ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล และ ชาตรี ตันติวาณิชกิจ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 40, น. 47 – 48. 
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 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 51, น.120 - 121. 
54

 ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล และ ชาตรี ตันติวาณิชกิจ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 40, น.48 -49. 
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บริโภคหรือการออม การแข่งขันผลิตสินค้าและบริการของผู้ผลิต ตลอดจนการทํางานของกลไกตลาด 
แต่ปัจจุบันรัฐบาลหลายประเทศใช้ภาษีอากรเป็นเคร่ืองมือดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทาง
เศรษฐกิจด้านต่าง ๆ จึงอาจเป็นการจงใจใช้ความไม่เป็นกลางในทางเศรษฐกิจของภาษีบางประเภท
เป็นเคร่ืองมือในการดําเนินนโยบาย55 นอกจากน้ี ภาษีอากรไม่ควรมีผลกระทบต่อการทํางานของ
กลไกตลาดหรือกระทบแต่น้อยที่สุด เช่น ถ้ารัฐบาลเก็บภาษีจากสินค้าโดยทั่วไปไม่มีการยกเว้น 
การเก็บภาษีในลักษณะนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผลการตัดสินใจบริโภคของผู้เสียภาษี อย่างไรก็ตาม 
ในกรณีสินค้าและบริการที่เป็นโทษ เช่น บุหรี่ สุรา รัฐบาลอาจใช้ความไม่เป็นกลางของภาษีบังคับหรือ
จํากัดการเลือกบริโภคให้เหมาะสมก็ได้56 
  ด้านการบริโภค ภาษีที่กระทบกระเทือนรูปแบบการบริโภคสินค้าชนิดต่าง ๆ 
น้อยที่สุด คือ ภาษีที่มีผลทําให้ราคาเปรียบเทียบ (Relative Price) ระหว่างสินค้าชนิดต่าง ๆ 
เปลี่ยนแปลงไปน้อยที่สุด ซึ่งทําให้การตัดสินใจของผู้บริโภคได้รับการกระทบกระเทือนน้อยที่สุดตามไปด้วย 
สําหรับการออมและการลงทุน รัฐบาลอาจใช้ความไม่เป็นกลางทางภาษีกระตุ้นให้เกิดการออมและ
การลงทุนให้เป็นรูปแบบที่ต้องการมากขึ้น เช่น รัฐบาลเก็บภาษีเงินได้จากดอกเบ้ียเงินฝากในอัตราตํ่ากว่า
เงินได้ชนิดอ่ืน ๆ เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนออมเงินมากข้ึน หรือการเก็บภาษีเงินปันผลท่ีจ่ายจากบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในลักษณะพิเศษกว่าเงินปันผลท่ีจ่ายจากบริษัททั่วไป 
เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากย่ิงขึ้น 
  ด้านการผลิต รัฐบาลอาจใช้ความไม่เป็นกลางทางภาษีแปรเปลี่ยนรูปแบบในการ
ผลิตได้ เช่น ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่การผลิตที่ใช้เคร่ืองจักรมากกว่าการใช้แรงงานก็จะทําให้
ผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงการผลิตมาใช้เครื่องจักรมากข้ึน หรือถ้าเก็บภาษีจากวัตถุดิบที่นําเข้ามา
จากต่างประเทศสูงกว่าวัตถุดิบที่ผลิตได้ในประเทศ ก็จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการใช้วัตถุดิบ
ภายในประเทศสําหรับการผลิตมากขึ้น57 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติรับรองสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทยไว้ในมาตรา 43 และให้ความสําคัญกับบทบาทของรัฐที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ
แบบเสรีในมาตรา 84 ซึ่งกําหนดบทบาทของรัฐในการกระจายรายได้ด้วย โดยในส่วนของการที่รัฐ
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและดุลยภาพทางเศรษฐกิจ ถูกกําหนดขึ้นเองตามกลไกตลาด 

                                           
55 เพ่ิงอ้าง, น.50 – 52. 
56

 ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 47, น.5. 
57 ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล และ ชาตรี ตันติวาณิชกิจ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 40, น.50 – 52. 
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เนื่องจากรัฐมีบทบาทจํากัดเพียงกํากับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเสรี58 การหารายได้
ของรัฐเป็นเพียงการครอบคลุมรายจ่ายสาธารณะ หากจะแทรกแซงทางเศรษฐกิจจะกระทําได้โดยการ
ใช้เทคนิคทางการคลังหรือมาตรการทางกฎหมายการเงินการคลัง และรัฐในฐานะผู้กระจายรายได้
ต้องกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ดังน้ัน รัฐสามารถแทรกแซงทางเศรษฐกิจได้โดยใช้มาตรการทาง
กฎหมายซึ่งรวมถึงการตรากฎหมายภาษีอากรหรือกฎหมายงบประมาณ59  
 หลักความเสมอภาคและความเป็นกลางทางภาษีเป็นปัจจัยสําคัญในการพิจารณา
กําหนดมาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับใช้กับสถานการณ์ทางสังคม เน่ืองด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีแก่บุคคลบางกลุ่มย่อมกระทบสิทธิต่อกลุ่มบุคคลท่ีไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งการ

                                           
58

 มาตรา 43 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขัน 

โดยเสรีอย่างเป็นธรรม  
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได้ เว้นแต่่โดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการ...คุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค
การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ  
การคุ้มครองผู้บริโภค...หรือเพ่ือป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันมาตรา 84 
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

 รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้  
 (1) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และ

สนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน โดยต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไม่่สอดคล้องกับความจําเป็นทางเศรษฐกิจ...  

 (3) ควบคุมให้มีการรักษาวินัยการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนเสถียรภาพและความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรให้้มีความเป็นธรรม
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

 ... 
 (6) ดําเนินการให้มีการกระจายรายได้้อย่างเป็็นธรรม คุ้มครอง ส่งเสริมและขยาย

โอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้า บริการ และการประกอบอาชีพ 

59
 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 51, น.141 - 147. 
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สนับสนุนให้มีมาตรการทางภาษีส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมจะสร้างความเท่าเทียมและสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขันเชิงธุรกิจของวิสาหกิจเพ่ือสังคมกับธุรกิจทั่วไป เพราะวิสาหกิจเพ่ือสังคมจัดต้ังขึ้นเพ่ือนํา
ผลรายได้จากการประกอบกิจการใช้จ่ายเพ่ือการดําเนินงานของกิจการและการนําไปช่วยเหลือสังคม
เป็นหลักแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปที่นําผลรายได้ปันผลแก่เจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นอันเป็นประโยชน์
ส่วนตนเท่านั้น ดังนั้น การทําเพื่อสังคมของวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นการทําประโยชน์สาธารณะ
ช่วยภาครัฐในการพัฒนาประเทศจึงมีเหตุอันสมควรที่จะกําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่วิสาหกิจ
เพ่ือสังคมช่วยลดต้นทุนการดําเนินงานด้านภาษีและให้โอกาสผู้ประกอบการในการก่อร่างสร้างกิจการ
ที่มั่นคงสามารถบริหารจัดการองค์กรให้ดําเนินกิจการได้ต่อไป 
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บทท่ี 3 
มาตรการในการจัดเก็บภาษีจากวิสาหกิจเพื่อสังคมในต่างประเทศ 

 
 วิสาหกิจเพ่ือสังคม คือ องค์กรที่เน้นการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือหารายได้ไปพัฒนา
มนุษย์และสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นมากกว่าการมุ่งแสวงหากําไรเพ่ือผู้ถือหุ้น วิสาหกิจเพ่ือสังคมจึงมี
โครงสร้างองค์กรที่เป็นทั้งองค์กรแสวงหากําไรและไม่แสวงหากําไร และมักจะปรากฏในรูปของ
สหกรณ์หรือการร่วมทุนในการจัดต้ัง  
 ในช่วงเวลา 2 ทศวรรษที่ผ่านมา วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) มีจํานวนมาก
ขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ เน่ืองด้วยนิยามที่กําหนดไว้ครอบคลุมลักษณะขององค์การนอกภาครัฐ (NGO) 
กับการดําเนินธุรกิจเพ่ือวัตถุประสงค์ทางสังคม ดังน้ัน วิสาหกิจเพ่ือสังคมจึงได้รับความนิยมในการให้
ความหมายเพ่ือระดมหาทุนสนับสนุนการทํางานเพ่ือสังคมท่ัวโลก แต่กระนั้นแนวโน้มและ
วัตถุประสงค์ของวิสาหกิจเพ่ือสังคมยังคงมีความแตกต่างในมุมมองและแนวความคิดตามแต่ละ
ภูมิภาคของโลกซึ่งเกิดจากจุดเริ่มต้นของการผลักดันให้เกิดวิสาหกิจเพ่ือสังคมในแต่ละพ้ืนที่1 
 ภาษีอากรเป็นเรื่องที่แต่ละประเทศกําหนดขึ้นเพื่อหารายได้แก่รัฐและใช้เป็นเครื่องมือ
ในการควบคุมนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือให้เกิดการ
ลงทุนในกิจการต่าง ๆ ที่จําเป็นแก่รัฐ ดังน้ัน การศึกษากฎหมายภาษีอากรจําเป็นที่จะต้องให้
ความสําคัญของการเป็นเคร่ืองมือทางเศรษฐกิจ การอํานวยประโยชน์ของรัฐในการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นองค์กรธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งที่มีบทบาท
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากกฎหมายภาษีอากรเอ้ือประโยชน์การดําเนินกิจการหรือ
สนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้สามารถดํารงอยู่ได้ย่อมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ
คู่ขนานไปกับการดําเนินนโยบายของรัฐบาลได้ 
 การศึกษาเร่ืองมาตรการทางภาษีที่ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทย ผู้เขียน
เลือกศึกษากฎหมายและมาตรการทางภาษีในสี่ประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น เนื่องด้วยการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศดังกล่าว 
เกิดข้ึนมาในช่วงระยะเวลานานพอสมควร ทําให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการของ

                                           
1
 Janelle A. Kerlin, “Social Enterprise in the United States and Europe: 

Understanding and Learning from the Differences,” 17 Voluntas 247, 248 – 250 
(September 2006). 
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วิสาหกิจเพ่ือสังคมในบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ รวมถึงนโยบายภาครัฐที่กระตุ้นให้
ผู้ประกอบการสนใจการลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคมมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษและ
ประเทศเกาหลีใต้ที่กําหนดสถานะของวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีชัดเจน และมีมาตรการทางภาษียกเว้น
ภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคม ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศญี่ปุ่นมีการกําหนดลักษณะของวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่หลากหลายในแวดวงวิชาการ แต่ก็มี
แนวทางที่รัฐบาลจะส่งเสริมสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยอ้อม เพราะเห็นถึงความสําคัญของการแก้ไข
ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมจากภาคสังคมเพ่ือลดภาระของรัฐบาลในการเข้าถึงปัญหาในท้องถิ่นที่
ห่างไกลและช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 
 
3.1 มาตรการในการจัดเก็บภาษีจากวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศอังกฤษ 

 
 ประเทศอังกฤษเป็นประเทศท่ีมีพัฒนาการและประสบความสําเร็จมากที่สุดในวิสาหกิจ
หรือกิจการเพ่ือสังคม เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศยุโรปทั้งหมด ในประเทศอังกฤษกําหนดองค์กร
ที่เป็น “วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise)” ให้อยู่ในกลุ่มธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Economy) 
โดยคําว่ากิจการเพ่ือสังคมเกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1978 โดยนายฟรีท สเป็คเคล (Freet Spreckley) และ 
ในปี ค.ศ. 1997 ก็เกิดห้างหุ้นส่วนกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise Partnership)  
 วิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีสําคัญในอังกฤษคือ “Social Enterprise London” ที่ต้ังขึ้นในปี 
ค.ศ. 1998 โดยความร่วมมือระหว่างธุรกิจของสหกรณ์ต่าง ๆ กับองค์กรพัฒนาสนับสนุนสหกรณ์
และองค์กรสนับสนุนโครงสร้างของสหกรณ์ ปัจจุบันอังกฤษมีกิจการเพื่อสังคมกว่า 60,000 องค์กร 
ซึ่งมาจากภาคธุรกิจที่หลากหลายก่อให้เกิดการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งหมดคิดเป็น
ร้อยละ 5 เกิดผลทางเศรษฐกิจได้กว่า 8,000 ล้านปอนด์ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) โดยในช่วงเร่ิมต้นกิจการก็ประสบกับปัญหาในเรื่องของเงินทุน แต่รัฐบาล
อังกฤษได้สนับสนุนโดยใช้นโยบายเพ่ือที่จะวางกลยุทธ์ให้กิจการเพ่ือสังคมเกิดขึ้น เช่น จัดต้ังสถาบัน
พัฒนาการเงินเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (Community Development Finance Institutions) 
เพ่ือให้การสนับสนุนกิจการเพ่ือสังคม การอบรมกับผู้ประกอบการ เป็นต้น2 

                                           
2
 เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์, “โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจการเพ่ือสังคม : 

กรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จในต่างประเทศ และการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย,” เล่มที่ 8 
วารสารบริหารธุรกิจนิด้า, น.13 - 15 (2554). 
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 รัฐบาลอังกฤษผลักดันสถานะของวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาสังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างเครือข่ายกลุ่มคนและทรัพยากรสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม 
โดยข้ันแรกรัฐบาลอังกฤษก่อต้ังหน่วยงานวิสาหกิจเพ่ือสังคม (the Social Enterprise Unit (SEU)) 
ในปี ค.ศ. 2001 เพ่ือกําหนดปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาภาคสังคมและการสร้างกลยุทธ์เพ่ือ
เอาชนะอุปสรรคเหล่าน้ัน ซึ่งต่อมาหน่วยงานนี้จะถูกเรียกอย่างเป็นทางการว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(Social Enterprise)” โดยรัฐบาลอังกฤษให้ความสําคัญต่อการกําหนดสถานะทางกฎหมาย
แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม เพราะเป็นการยากที่จะหารูปแบบขององค์กรที่ผสมผสานระหว่างการประกอบ
ธุรกิจและการทํางานเพ่ือสังคม 
 โดยทั่วไป แม้ว่ารัฐบาลอังกฤษจะมีนโยบายลดภาษีเงินได้แก่องค์กรการกุศล แต่องค์กร
การกุศลก็ถูกจํากัดบทบาททางธุรกิจ ถ้าหากจําเป็นต้องเพ่ิมรายได้ก็จะต้องจัดต้ังบริษัทแยกต่างหาก 
เพ่ือจะถ่ายโอนเงินทุนขององค์กรการกุศลไปใช้บริหารจัดการ ซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่มีประสิทธิผล 
เพราะเปลืองค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่และยากที่จะควบคุมภารกิจ
เพ่ือสังคมของบริษัทน้ัน ๆ ต่อมาหน่วยงานวิสาหกิจเพ่ือสังคม (SEU) แนะนําให้รัฐสภาอังกฤษบัญญัติ
กฎหมายเพ่ือรองรับสถานะของวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นการเฉพาะ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
พัฒนากิจกรรมภาคสังคมให้ดีขึ้น รัฐบาลอังกฤษจึงกําหนดให้มีนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
เรียกว่า “บริษัทเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชน Community Interest Company (CIC)” 
อันเป็นองค์กรหน่ึงตามกฎหมายบริษัท ค.ศ. 2004 (the Companies (Audit, Investigations and 
Community Enterprise) Act 2004) ซึ่งมีเจตนารมณ์เพ่ือบัญญัติหลักเกณฑ์สนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ด้วยการสร้างรูปแบบองค์กรธุรกิจประเภทใหม่ที่มีทรัพย์สินและกําไรนําไปพัฒนาสังคมโดยเฉพาะ 
และกําหนดเงื่อนไขในการแปรรูปธุรกิจทั่วไปให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคม นอกจากนี้ กฎหมายฉบับบน้ี
จะสร้างการรับรู้และตราสินค้าของวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้เท่าเทียมกับธุรกิจทั่วไป3 
 
 3.1.1 แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับวิสาหกิจเพื่อสงัคม 
  3.1.1.1 นิยามของวิสาหกิจเพื่อสังคม 

  กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศอังกฤษ (Department of Trade 
and Industry) กําหนดนิยามของวิสาหกิจเพ่ือสังคมคือ ธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์หลักด้านสังคมซึ่งมี

                                           
3
 Park Kanjanapaibul, “Legal Entity for Social Enterprise,” (a thesis of 

master degree, faculty of law Thammasat university, 2011), p.39 - 40. 
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หลักการนํารายได้กลับมาลงทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์มากกว่าการคืนกําไรให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของ
กิจการ ในขณะที่กลุ่มความร่วมมือด้านธุรกิจเพ่ือสังคมแห่งเวสท์มิดแลนด์ (the West Midlands 
Social Economic Partnership (WMSEP)) กําหนดนิยามของวิสาหกิจเพ่ือสังคมคือ กลุ่มของ
องค์กรที่ขับเคลื่อนสังคมและชุมชนท่ามกลางเป้าหมายของประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและ
ความยั่งยืนของกิจการในกรอบการแข่งขันทางธุรกิจ กล่าวคือ ช่วยเหลือชุมชนพร้อมทั้งดํารงธุรกิจ
ของตนให้ดําเนินกิจการต่อไปได้4 
  บริบทของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในอังกฤษจะมีคุณลักษณะที่เหมือนกันสามประการ 
ประการแรก เป็นธุรกิจที่มีการผลิตและให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ประการที่สอง เป็นธุรกิจที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสังคม เช่นการสร้างงาน การฝึกอบรมเพ่ือเสริมทักษะอันจะส่งผลประโยชน์ต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ และประการสุดท้ายคือเป็นองค์กรที่สามารถพ่ึงตนเองได้ และพร้อมด้วย
หลักการบริหารจัดการที่ดีมีพ้ืนฐานอยู่บนการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกําไรที่จะถูก
จัดสรรหรือถูกนําไปใช้เพ่ือประโยชน์ของชุมชน  
  ตัวอย่างของกรณีศึกษากิจการเพื่อสังคมในประเทศอังกฤษ เช่น กลุ่มธุรกิจ 
คอมมิวนิตี รีเพนท์ (Community RePaint) เป็นธุรกิจที่รับบริจาคสีทาบ้านที่ใช้ไม่หมดนํามารวบรวม
แบ่งหมวดหมู่ ชนิดและประเภทของสี และจําหน่ายให้กับผู้ต้องการใช้สีเพ่ือลดจํานวนสีที่ต้องทิ้งไป
เป็นขยะที่ทําลายสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นธุรกิจด้วยการรวมตัวกันของชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจาก 
65 ท้องถิ่น และได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือจัดต้ังบริษัทจากกลุ่มบริษัทไอซีไอ ดูลักษ์ คอมมิวนิตี 
รีเพนท์ (ICI Dulux Community Repaint) รวบรวมสีครึ่งกระป๋องหรือค่อนกระป๋องที่จะต้องถูกทิ้งไป
กว่า 450,000 ลิตร คิดเป็นมูลค่าถึง 1.75 ล้านปอนด์ บริหารงานโดยเจ้าหน้าที ่ 6 คน และมี
ตําแหน่งงานอาสาสมัคร 45 ตําแหน่ง เปิดบริการอบรม ให้ความรู้กับผู้สนใจ โดยมีหลักสูตรการ
อบรมกว่า 50 หลักสูตร 
  กิจการซิกส์ แมรี เพลซ เกสท์เฮาส์ (Six Marys Place Guest House) ในเมือง
เอดินเบิร์ก (Edinburgh) ประเทศอังกฤษจัดตั้งขึ้นเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เน้นการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อม โดยการดําเนินการต่าง ๆ ด้วยความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การใช้เฉพาะสาร
ซักล้างและสารทําความสะอาดที่ไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศวิทยา การซื้อวัสดุและวัตถุดิบต่าง ๆ 
จากแหล่งผู้ผลิตที่เป็นชุมชนมีคุณภาพเช่ือถือได้ด้วยราคายุติธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า อีกทั้ง 
สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีจิตสํานึกในการลดขยะของเสียเหลือทิ้งให้น้อยที่สุด 

                                           
4
 Janelle A. Kerlin, supra note 1. p.251 – 252. 
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การประหยัดพลังงานและลงทุนในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยประหยัดพลังงาน การประหยัดนํ้าโดย
ระบบการนําน้ําทิ้งกลับมาใช้ต่อให้เป็นประโยชน์ รวมไปถึงการนําเสนอการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
จนได้รับรางวัลการท่องเที่ยวสีเขียวระดับเหรียญเงิน (Green Tourism Silver Award)5 
 
  3.1.1.2 กฎหมายและระเบยีบที่เก่ียวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคม 

  บริษัทเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชน (Community Interest Company (CIC)) 
เป็นรูปแบบบริษัทจํากัดแบบหน่ึงในประเทศอังกฤษ โดยมีการประกาศใช้ในปี ค.ศ. 2006 ซึ่งกําหนด
คํานิยามและหลักเกณฑ์ของบริษัทเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชนไว้ในกฎหมายบริษัท ค.ศ. 2004 
(the Companies (Audit, Investigations and Community Enterprise) Act 2004) เพ่ือรองรับ
การจดทะเบียนพาณิชย์ของวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยเน้นไปที่การจัดต้ังที่ง่าย สะดวก คล่องตัวต่อการ
ทําธุรกิจ แต่มีการกําหนดคุณสมบัติบางประการเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
จะกลับไปสู่ชุมชนและสังคมตามที่ต้ังใจไว้ ซึ่งคุณสมบัติที่มีการเพ่ิมเติม ได้แก่ การสมัครและยื่น
รายงานประจําปีให้แก่ภาครัฐเพ่ืออธิบายว่าได้ดําเนินการตามเป้าหมายทางสังคมอย่างไร สินทรัพย์
ของกิจการจะต้องใช้เพ่ือประโยชน์ของสังคม ไม่อนุญาตให้โอนกรรมสิทธ์ิไปยังกรรมการและผู้ถือหุ้น 
หากเลิกกิจการ ทรัพย์สินทั้งหมดจะต้องโอนให้องค์กรอ่ืนที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมและใช้
สินทรัพย์เพื่อประโยชน์ของสังคมเท่านั้น และไม่มีการจํากัดเงินปันผลต่อหุ้นและเงินปันผลรวม 
แต่จะต้องปันผลไม่เกินร้อยละ 35 ของผลกําไร เพื่อให้เงินหมุนกลับมาลงทุนซ้ําและคืนประโยชน์ 
สู่สังคมต่อไป6 สําหรับองค์กรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม7 จะมี
สามประเภท ได้แก่ 1.) บริษัทเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชน (Community Interest Company (CIC))  

                                           
5
 เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น.13 - 15. 

6
 คณะกรรมการศึกษาและจัดทํารายงานเรื่องวิสาหกิจเพ่ือสังคม, “รายงาน

การศึกษาวิจัยประกอบการจัดทําร่างกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise),” 
ในการประชุมนําเสนอรายงานการศึกษาวิจัยประกอบการจัดทําร่างกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(Social Enterprise), จัดโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558 : น.37 - 38. 

7
 HM Revenue & Customs, “Social Investment Tax Relief (SITR): guide 

for social enterprises,” Accessed August 17, 2015, https://www.gov.uk/ 
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/378085/se-guide.pdf. 



50 
 

 

2.) สมาคมเพ่ือสร้างประโยชน์ชุมชน (Community Benefit Society) และ 3.) องค์กรการกุศล
(Charity)  
   
 3.1.2 แนวคิดในการจัดเก็บภาษีจากวิสาหกิจเพื่อสังคม 
  3.1.2.1 การจัดเก็บภาษีจากการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป 
  การจัดเก็บภาษีจากการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปจะต้องพิจารณาถึงเงินได้ 
(Income) และทุน (Capital) อยู่เสมอ เพ่ือจําแนกความแตกต่างของรายได้ทางภาษีที่มาจากฐานเงินได้ 
ที่แตกต่างกัน ซึ่งในประเทศอังกฤษจะจัดเก็บภาษีเงินได้ (Income Tax) จากรายได้ที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการ (Income) ส่วนภาษีเงินได้ที่เกิดจากส่วนเกินทุน (Capital Gain Tax) จะเก็บจาก
ผลประโยชน์ส่วนเพ่ิมจากส่วนทุน (Capital Gain) โดยเก็บจากบุคคลธรรมดามากกว่านิติบุคคล 
สําหรับภาษีบริษัท (Corporate Tax) จะเก็บภาษีจากผลกําไร (Profit) ของบริษัทที่อาจเป็นได้ทั้ง
รายได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการ (Income) และผลประโยชน์ส่วนเพ่ิมจากส่วนทุน (Capital Gains)8  
  ภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศอังกฤษเป็นภาษีที่จัดเก็บจากกําไรของบริษัท
และองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งสโมสร สมาคม มูลนิธิและกลุ่มบุคคลที่มิได้เป็นบริษัท (Unincorporated Body) 
โดยกําไรที่จัดเก็บภาษีรวมถึงกําไรจากเงินได้จากการขายสินค้า การลงทุนและผลได้จากทุน 
หากบริษัทหรือองค์กรต้ังอยู่ที่ประเทศอังกฤษย่อมต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกําไรที่ได้รับ
ทั้งหมด ไม่ว่ากําไรจะได้รับจากที่ใดก็ตาม แต่หากมิได้อยู่ในประเทศอังกฤษ เช่น มีสํานักงานหรือสาขา 
ย่อมต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะกําไรส่วนที่ได้รับจากการประกอบกิจการในประเทศเท่านั้น 
ในส่วนการจัดเก็บภาษีเงินได้จากเงินปันผลน้ัน นักลงทุนในประเทศอังกฤษที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมี
รายได้จากเงินปันผลต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราร้อยละ 20-40 ส่วนนิติบุคคลต้องเสีย
ภาษีร้อยละ 30 โดยไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย9 ซึ่งรายละเอียดของการจัดเก็บภาษีจากเงินได้ของ
นิติบุคคล เงินได้จากการรับเงินปันผลและเงินได้จากส่วนเกินทุนมีรายละเอียดดังน้ี 
 

                                           
8
 Mervyn Lewis, British Tax Law Income Tax: Corporate Tax : Capital 

Gains Tax, (Suffolk: Richard Glay,Ltd., 1997), p.3. 
9
 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, “ภาษีการออมการลงทุนและการระดม

ทุนในตลาดการเงินของไทย,” สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558, http://tdri.or.th/archives/ 
download/reports/published/i23/ chap_9.pdf. 
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   ก. ภาษีที่เก็บจากเงินได้ของนิติบคุคล 
   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีบริษัท ได้แก่ บุคคลดังต่อไปน้ี 
   1. บริษัท 
   2. การรวมกันใด ๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งได้แก่ องค์กรที่จัดต้ังขึ้นโดย
สัญญาระหว่างกลุ่มของบุคคลเพ่ือดําเนินการอย่างอ่ืนใด นอกจากการแสวงหากําไร เช่น กลุ่ม
อาสาสมัคร หรือสโมสรกีฬา 
   3. บริษัทต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศอังกฤษ 
   ภาษีเงินได้นิติบุคคลจะเก็บจากกําไรของบริษัทซึ่งรวมถึงเงินที่บริษัท
ได้รับจากการประกอบกิจการ การลงทุน และส่วนเกินทุนที่ได้รับ10 
   กรณีที่นิติบุคคลต้ังข้ึนในประเทศอังกฤษจะต้องเสียภาษีจากกําไรทั้งหมด
ที่ได้รับ ไม่ว่าจะเกิดจากกิจกรรมที่ได้กระทําขึ้นในประเทศอังกฤษหรือนอกประเทศอังกฤษก็ตาม 
แต่ในกรณีที่นิติบุคคลนั้นไม่ได้ต้ังขึ้นในประเทศอังกฤษ แต่มีสาขาในประเทศอังกฤษก็จะต้องเสียภาษี
เฉพาะกําไรที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ทําในประเทศอังกฤษเท่าน้ัน 
   ในการคํานวณกําไรสุทธิให้นํากําไรที่เกิดขึ้นในรอบปีภาษีซึ่งได้แก่วันที่ 
1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป มาหักออกจากผลขาดทุนซึ่งผลขาดทุนนี้สามารถสะสม
เพ่ือใช้ในการหักกับกําไรที่จะเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีในอนาคตหรือนําผลขาดทุนสะสมไปหักกับ
กําไรท่ีเกิดขึ้น 12 เดือนก่อนหน้าน้ีได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ ยังสามารถ
หักค่าใช้จ่ายตามท่ีกฎหมายกําหนดได้ เช่น การหักค่าลึกหรอ ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินบางประเภท 
หรือการหักค่าใช้จ่ายเพื่อการค้นคว้าและพัฒนา เมื่อได้กําไรสุทธิแล้วจึงนํามาคํานวณกับอัตราภาษี
ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 อัตรา คือ อัตราปกติและอัตราสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (มีผลกําไร
ไม่เกิน 30,000 ปอนด์) เมื่อคํานวณได้เท่าไรก็เป็นภาษีที่บริษัทมีหน้าที่ต้องนําส่งกรมสรรพากร11

โดยปีภาษี ค.ศ. 2014 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราตํ่าอยู่ที่ร้อยละ 20 และอัตราสูงอยู่ที่ร้อยละ 21 
ของกําไรสุทธิ12 

                                           
10

 โชติกา ลือพงศ์ลัคณา, “มาตรการทางภาษีอากรเกี่ยวกับศุกูก,” (วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), น.91. 

11 เพ่ิงอ้าง, น.91 
12

 จักรินทร์ มุ่งจิตธรรมมั่น, “สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา,” 
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), น.97 - 98. 
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 อย่างไรก็ดี กฎหมายกําหนดให้นิติบุคคลบางประเภทได้รับยกเว้นภาษี
จากผลกําไรที่เกิดขึ้น เช่น ธนาคารพาณิชย์ สมาคมสงเคราะห์สมาชิก องค์การสาธารณกุศล ซึ่งมาตรา 360 
แห่งประมวลรัษฎากรปี ค.ศ. 1970 (the Taxes Act 1970) และมาตรา 35 แห่งกฎหมายการเงินปี 
ค.ศ. 1965 (the Finance Act 1965) วางหลักว่า เงินได้และผลประโยชน์ใดที่องค์การสาธารณกุศล
ได้รับและนําไปใช้ในวัตถุประสงค์เพ่ือการสาธารณะจะได้รับยกเว้นภาษีตามกฎหมาย13 

 
   ข. ภาษีที่เก็บจากเงินได้จากการได้รับเงินปันผล 

 หลักทั่วไปของภาษีบริษัทในประเทศอังกฤษ คือ ไม่จัดเก็บภาษีจาก
เงินปันผลและผลประโยชน์อ่ืนใดที่แจกจ่ายจากบริษัทที่ต้ังอยู่ในประเทศอังกฤษ เว้นแต่จะถูกกําหนด
โดยกฎหมายให้ต้องเสียภาษีบริษัท14 กล่าวคือ เงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจการ
ในประเทศอังกฤษ บริษัทผู้รับเงินปันผลไม่ต้องนําเงินจํานวนดังกล่าวไปคํานวณเพื่อเสียภาษีบริษัท
แต่บริษัทผู้ลงทุนในหุ้นของบริษัทอ่ืน ไม่สามารถนําเงินที่ลงทุนไปนั้น มาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
คํานวณภาษี15 

 
   ค. ภาษีที่เก็บจากเงินได้ทีเ่กิดจากส่วนเกินทุน 

 กฎหมายการเงินปี ค.ศ. 1965 (the Finance Act 1965) ได้นําเสนอ
การจัดเก็บภาษีทางตรงรูปแบบใหม่ น่ันคือ การเก็บภาษีจากส่วนเกินทุน (Capital Gains Tax) 
ซึ่งเป็นการเก็บภาษีจากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจําหน่ายทรัพย์สินภายหลังจากวันที่ 6 เมษายน 
ค.ศ. 1965 และไม่ผนวกเข้ารวมกับหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายภาษีปี ค.ศ. 1970 
(the Taxes Act 1970) แต่กระนั้น บทบัญญัติของการจัดเก็บภาษีเงินได้ที่เกิดจากส่วนเกินทุน 
ก็อาจต้องอ้างอิงถึงกฎหมายภาษีปี ค.ศ. 1970 บ้าง ตามความเหมาะสม  

 การจัดเก็บภาษีเงินได้ที่เกิดจากส่วนเกินทุนในประเทศอังกฤษ จัดเก็บ
จากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล กรณีบุคคลธรรมดาจะคํานวณจากประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ได้รับ
ในขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษในรอบปีภาษี รวมถึงผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอังกฤษ 
แต่มีสาขาหรือตัวแทนในการทําธุรกรรมเชิงพาณิชย์ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนเกินทุนในประเทศ

                                           
13

 Mervyn Lewis, supra note 8, p.349. 
14 ibid., p.349. 
15 ibid., p.357 
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อังกฤษ หรือมีทรัพย์สินอันก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนเกินทุนในประเทศอังกฤษ ก็จะถูกจัดเก็บภาษี
เช่นเดียวกัน แต่ถ้าผู้ใดเป็นผู้อยู่อาศัยแต่มิได้มีภูมิลําเนาในประเทศอังกฤษ หากได้รับประโยชน์
ส่วนเกินทุนที่เกิดขึ้นในต่างประเทศจะถูกจัดเก็บภาษีเฉพาะผลประโยชน์ที่นําเข้ามาในประเทศอังกฤษ
เท่าน้ัน ส่วนกรณีนิติบุคคลจะคํานวณภาษีตามหลักการจัดเก็บภาษีบริษัท โดยคํานวณตามรอบ
ระยะเวลาบัญชีของแต่ละบริษัท ทั้งน้ี บุคคลบางประเภทจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีในส่วนเกินทุน 
เช่น มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ สหภาพแรงงาน เป็นต้น  

 อัตราภาษีของส่วนเกินทุนในประเทศอังกฤษจะมีเพียงอัตราเดียวคือ 
ร้อยละ 30 ของผลประโยชน์ส่วนเกินทุนที่ได้รับในปีภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ซึ่งสามารถ
หักรายจ่ายตามกฎหมายได้ กรณีบุคคลธรรมดาจะมีสิทธิเลือกถูกจัดเก็บภาษีในอัตราที่ตํ่ากว่าร้อยละ 30 ได้ 
หากมีองค์ประกอบเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนดและได้รับความเห็นชอบจากรัฐแล้ว กรณี
นิติบุคคลจะมีอัตราภาษีร้อยละ 30 เช่นเดียวกัน แต่การหักรายจ่ายจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายภาษี
บริษัท (the Corporation Tax) ซึ่งจะหักรายจ่ายได้น้อยกว่ากรณีบุคคลธรรมดา16 

 
   3.1.2.2 มาตรการทางภาษีที่ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสงัคม 
	 	 	 ก. มาตรการทางภาษีทีส่นับสนนุโดยตรงต่อองค์กร		

 การให้ประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภาษีบริษัท) ให้แก่วิสาหกิจ
เพ่ือสังคม จะส่งผลโดยตรงทําให้วิสาหกิจมีต้นทุนดําเนินการที่ตํ่าลงและทําให้สามารถแข่งขันกับตลาด
ปกติได้มากขึ้น อย่างไรก็ดี มาตรการนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากในประเทศอังกฤษ เพราะจะทําให้
วิสาหกิจเพื่อสังคมอ่อนแอลงในระยะยาวอันเนื่องมาจากการไม่ดําเนินการบนต้นทุนที่แท้จริงและ
ยังเป็นการทําให้กลไกตลาดบิดเบือนไม่เป็นจริง จึงมีกระแสต่อต้านจากกลุ่มนักธุรกิจในประเทศ
อังกฤษ เพราะเป็นประเทศที่มีระบบการค้าเสรี เพราะฉะนั้น ประเทศอังกฤษจึงไม่ยกเว้นหรือ
ลดหย่อนภาษีแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมโดยตรง เพ่ือเป็นการป้องกันความไม่เป็นธรรมระหว่าง
ผู้ประกอบการทั่วไปกับผู้ประกอบการเพ่ือสังคม17 

 

                                           
16

 ibid., p.45 - 47 
17

 คณะกรรมการศึกษาและจัดทํารายงานเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคม, อ้างแล้ว 
เชิงอรรถที่ 6, น.37. 
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   ข. มาตรการทางภาษีทีส่นับสนนุโดยอ้อมต่อผู้ผูส้นบัสนนุ 

 ประเทศอังกฤษให้ความสําคัญต่อการทําประโยชน์ต่อสังคมของวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมอย่างยาวนาน ซึ่งในปีงบประมาณ ค.ศ. 2013 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กําหนด
มาตรการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้ลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคม และได้เผยแพร่เอกสารมาตรการ
ดังกล่าวทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 2013 ต่อมา รัฐบาลอังกฤษ
ได้ออกข้อบังคับมาตรการบรรเทาภาระภาษีด้านการลงทุนเพ่ือสังคม (ผู้ประกอบการจดทะเบียนธุรกิจ
เพ่ือสังคม) ค.ศ. 2014 the Tax Relief for Social Investments (Accreditation of Social 
Impact Contractor) Regulations 2014 ซึ่งเป็นกฎระเบียบที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ที่ลงทุนใน
วิสาหกิจเพื่อสังคม โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีในกฎหมายสองฉบับ กล่าวคือ 
กรณียกเว้นภาษีเงินได้ของบุคคลผู้ลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคมในจํานวนเงินที่จ่ายไปเพ่ือการลงทุน 
(Income Tax Relief) ยกเว้นเป็นสัดส่วนร้อยละตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งจะบัญญัติไว้ในหมวด 5B 
แห่งกฎหมายภาษีเงินได้ ค.ศ. 2007 (the Income Tax Act 2007) ส่วนกรณียกเว้นภาษีเงินได้จาก
ส่วนเกินทุนที่ได้รับ (Capital Gains Tax Relief) จะมีการแก้ไขบทบัญญัติในส่วนที่ 1 แห่งกฎหมาย
ภาษีส่วนเกินทุน ค.ศ. 1992 (the Taxation of Chargeable Gains Act 1992 (TCGA)) ทั้งน้ี การ
บังคับใช้มาตรการทางภาษีดังกล่าวจะเร่ิมบังคับใช้นับถัดจากวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2014 เพ่ือบรรเทา
ภาระภาษีในปีที่มีการลงทุนอันเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่จะสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มี
แหล่งเงินได้จากภายนอกมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการกระตุ้นให้ลงทุนในกลุ่มธุรกิจเพ่ือสังคม18 

 กรณียกเว้นภาษีเงินได้ของบุคคลผู้ลงทุนในวิสาหกิจเพื่อสังคมใน
จํานวนเงินที่จ่ายไปเพื่อการลงทุน (Income Tax Relief) โดยเพ่ิมเติมบทบัญญัติไว้ในส่วน 5B (Part 5B) 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับการลงทุนเพ่ือสังคม (Tax Relief for Social Investment) แห่งกฎหมาย
ภาษีเงินได้ ค.ศ. 2007 (the Income Tax Act 2007) มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

 1. การกําหนดประเภทของวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีจะมีสิทธิได้รับประโยชน์
ทางภาษี โดยมาตรา 257J กําหนดประเภทของวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ที่อยู่ใน

                                           
18

 HM Revenue & Customs, “Social Investment Tax Relief (SITR) - 
investors,” Accessed August 17, 2015, https://www.gov.uk/government/uploads/ 
system/uploads/attachment_data/file/389925/investors-guide.pdf. 
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บังคับของมาตรการนี้ ได้แก่19 บริษัทเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชน สมาคมเพ่ือสร้างประโยชน์
ชุมชน องค์กรการกุศล และองค์กรอ่ืนใดที่ได้รับการประกาศจากกระทรวงการคลัง  

 2. การกําหนดจํานวนและเง่ือนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
โดยมาตรา 257JA กําหนดให้บุคคลใดที่จ่ายเงินลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคมในปีภาษีใด จะได้รับ
ลดหย่อนภาษีในจํานวนเงินที่จ่ายไปทั้งจํานวนในปีภาษีนั้น แต่จะต้องไม่เกินหนึ่งล้านปอนด์20 
มาตรา 257LG21 กําหนดให้ผู้ลงทุนในหุ้นของวิสาหกิจเพ่ือสังคมจะต้องถือครองหุ้นไม่เกินร้อยละ 30 

                                           
19

 Section 257J of the Income Tax Act 2007 
 Meaning of “SI relief” and “social enterprise” (2) In this Part “social 

enterprise” means (a) a community interest company, (b) a community benefit society 
that is not a charity, (c) a charity, or (d) any other body prescribed, or of a description 
prescribed, by an order made by the Treasury. 

20
 Section 257JA of the Income Tax Act 2007 

 The amount of the reduction to which an individual is entitled under 
this Part for any particular tax year is the amount equal to tax, at the SI rate for that 
year, on (a) the amount or, as the case may be, the sum of the amounts invested in 
that year in respect of which the individual is eligible for and claims SI relief, or (b) if 
less, £1 million 

21
 Section 257LG of the Income Tax Act 2007 

 The requirement not to be interested in capital etc of social 
enterprise (1) This section applies (a) to the investor, and (b) to any individual who is 
an associate of the investor. (2) In this section related company means (a) the social 
enterprise, or (b) a company which at any time in the longer applicable period is a 
51% subsidiary of the social enterprise (and such a company is therefore a related 
company for the purposes of this section even at times when it is not a 51% 
subsidiary of the social enterprise). (4) There must not be any time in the longer 
applicable period when an individual to whom this section applies directly or 
indirectly possesses or is entitled to acquire (a) more than 30% of the ordinary share 
capital of a related company, 
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ของจํานวนหุ้นทั้งหมดในวิสาหกิจเพ่ือสังคมน้ัน รวมถึงวิสาหกิจอ่ืนใดที่วิสาหกิจเพ่ือสังคมน้ันถือหุ้นอยู่
เกินร้อยละ 51 ด้วย (Related Company) และผู้ถือหุ้นจะต้องชําระค่าหุ้นด้วยเงินสดและชําระเต็ม
มูลค่าหุ้นแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิได้รับลดหย่อนภาษีในจํานวนเงินที่จ่ายไปตามมาตรา 257LA22 
อีกทั้ง ผู้ถือหุ้นจะต้องถือครองหุ้นไม่ตํ่ากว่า 3 ปี จึงจะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี23 แต่การได้รับสิทธิ
ลดหย่อนภาษีน้ัน ไม่จําต้องรอให้ครบกําหนดเวลา 3 ปี กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นสามารถหักลดหย่อนเงินได้ที่
จ่ายไปต้ังแต่ปีภาษีแรก แต่หากถือครองไม่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว ก็จะถูกถอนสิทธิและต้องส่งเงินคืน 

 ส่วนกรณียกเว้นภาษีเงินได้จากส่วนเกินทุนที่ได้รับ (Capital Gains Tax 
Relief) จะมีการแก้ไขบทบัญญัติในส่วนที่ 1 แห่งกฎหมายภาษีส่วนเกินทุน ค.ศ. 1992 (the 

                                           
22

 Section 257LA of the Income Tax Act 2007 
 Condition that the amount invested must have been paid over 
 (1) So far as the investment is in shares 
 (a) the shares must be subscribed for wholly in cash, and 
 (b) must be fully paid up at the time they are issued. 
23

 Section 257SC of the Income Tax Act 2007 
 Cases where assessment not to be made 
(1) No assessment for withdrawing or reducing SI relief in respect of 

the investment may be made because of an event occurring after the investors 
death. 

 (2) Subsection (3) applies if the investor has, by a disposal or 
disposals to which section 257R(3) applies, disposed of all investments which 

 (a) have been made by the investor in the social enterprise, and 
 (b) are investments (i) to which SI relief is attributable, or (ii) have 

not been held by the investor until the end of the third anniversary of the date on 
which they were made. 

 (3) No assessment for withdrawing or reducing SI relief in respect of 
those investments may be made because of any subsequent event unless the event 
occurs at a time when the requirements of sections 257LF, 257LG and 257LH are not 
met in relation to the investor by reference to any of those investments. 
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Taxation of Chargeable Gains Act 1992 (TCGA)) โดยเพ่ิมเติมบทบัญญัติไว้ในมาตรา 255A ถึง
มาตรา 255E มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

 การกําหนดผู้ที่จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทางภาษีเงินได้จากส่วนเกินทุน
จะต้องมีลักษณะตามมาตรา 255B แห่งกฎหมายภาษีส่วนเกินทุน ค.ศ. 1992 กล่าวคือ ผู้ลงทุนใน
วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่โอนหุ้นให้แก่ผู้อ่ืนจะได้รับยกเว้นภาษีในส่วนเกินทุนที่ได้รับ แต่จะต้องถือครองหุ้น
มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี24 ทั้งน้ี กฎหมายจะกําหนดเพดานของการได้รับยกเว้นภาษีไว้ตามมาตรา 255C25 
แห่งกฎหมายภาษีส่วนเกินทุน ค.ศ. 1992 กล่าวคือ การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในส่วนเกินทุน
จะอ้างอิงหลักเกณฑ์ตามมาตรา 257JA แห่งกฎหมายภาษีเงินได้ ค.ศ. 2007 ในการกําหนดจํานวนเงิน
ลงทุนที่จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีได้ไม่เกิน 1 ล้านปอนด์และจะต้องจ่ายเงินลงทุนในปีภาษีที่จะใช้สิทธิด้วย 

                                           
24

 Section 255B of the Taxation of Chargeable Gains Act 1992 (TCGA) 
 Gains and losses on investments in social enterprises 
 (1) For the purpose of determining the gain or loss on any disposal 

of an asset by an individual where 
 (a) an amount of SI relief is attributable to the asset, and 
 (b) apart from this subsection there would be a loss, the asset as 

reduced by the amount of the SI relief. 
 (2) If 
 (a) an individual disposes of an asset, 
 (b) an amount of SI relief is attributable to the asset, 
 (c) the disposal takes place after the end of the 3 years beginning 

with the day when the individual acquired the asset, and 
 (d) apart from this subsection, there would be a gain on the 

disposal, the gain is not a chargeable gain, subject to section 255C. 
25

 Section 255C of the Taxation of Chargeable Gains Act 1992 (TCGA) 
 Application of section 255B(2) where maximum SI relief not obtained 
 (1) Subsection (2) applies if 
 (a) an individual’s liability to income tax has been reduced for any tax 

year under section 257JA of ITA 2007 (SI relief) in respect of the acquisition of an asset, 
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 นอกจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีข้างต้นแล้ว กฎหมายยังกําหนด
มาตรการควบคุมวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างต่อเนื่อง หากฝ่าฝืน
จะถูกระงับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทันที26 โดยมาตรา 257MC กําหนดให้วิสาหกิจเพื ่อสังคมมี
สินทรัพย์ก่อนที่จะมีการลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านปอนด์ และมีสินทรัพย์หลังจากมีการลงทุน
ทั้งสิ้นไม่เกิน 16 ล้านปอนด์27 มาตรา 257MH วิสาหกิจเพ่ือสังคมจะต้องจ้างพนักงานเต็มเวลาไม่เกิน 
500 คน (ไม่รวมการจ้างแรงงานท่ีกําพร้าหรือนักเรียนที่ทํางานในวันหยุด)28 และจะต้องไม่อยู่ภายใต้
การควบคุมหรือกํากับดูแลขององค์กรธุรกิจอ่ืนใด หรือบุคคลอ่ืนใดที่มีความสัมพันธ์กับองค์กรธุรกิจอ่ืน
อย่างมีนัยสําคัญตามมาตรา 257MJ29 

 

                                           
26

 HM Revenue & Customs, supra note 72. p.4. 
27

 Section 257MC of the Income Tax Act 2007 
 The gross assets requirement 
 (1) If the social enterprise is a single company, the value of its assets  
 (a) must not exceed £15 million immediately before the investment 

is made, and (b) must not exceed £16 million immediately after the investment is made. 
28

 Section 257MH of the Income Tax Act 2007 
 The number of employees requirement 
 (1) If the social enterprise is a single company, the full-time 

equivalent employee number for it must be less than 500 when the investment is made.  
 (4) In this section employee (a) includes a director, but (b) does not 

include (i) an employee on maternity or paternity leave, or (ii) a student on 
vocational training. 

29 Section 257MI of the Income Tax Act 2007 
 The no partnership requirement (1) The requirements in this section 

apply during the shorter applicable period. (2) The social enterprise must not be a 
member of any partnership. (3) Each 90% social subsidiary of the social enterprise 
must not be a member of a partnership. 



59 
 

 

3.2 มาตรการในการจัดเก็บภาษีจากวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

 ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้กิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่แสวงหากําไรเพื่อส่งเสริมภารกิจ 
ที่เก่ียวเนื่องกันของมูลนิธิต่าง ๆ ในประเทศ ทั้งในเชิงศาสนาและสังคม ด้วยการสนับสนุนสินค้าทํามือ
ของคนในชุมชน ซึ่งความเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมมีพัฒนาการมาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1970 โดยเร่ิมจาก
กิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่แสวงหากําไรและมีเป้าหมายช่วยเหลือกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสด้วยการสร้างอาชีพ 
 แนวคิดทั่วไปของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศสหรัฐอเมริกาจะให้ความสําคัญในเรื่อง
การหารายได้มากกว่านิยามอ่ืน ๆ ซึ่งยังคงใช้พิจารณากําหนดนิยาม ทั้งในภาควิชาการและภาคปฏิบัติ 
โดยแวดวงวิชาการของสหรัฐอเมริกา วิสาหกิจเพ่ือสังคมน้ัน จะได้รับการกล่าวถึงสถานะขององค์กรที่
แสวงหากําไรอันมีพันธกิจเพ่ือพัฒนาสังคม และเป็นธุรกิจที่มีเป้าหมายคู่ขนานระหว่างการหากําไรกับ
กิจการเพ่ือสังคม สําหรับเป้าหมายทางสังคมอาจมีเพียงภารกิจสนับสนุนด้านธุรกิจด้วยการหารายได้
เพียงอย่างเดียวและนํารายได้ไปสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ในองค์กรที่ไม่แสวงหากําไร เช่น 
บ้านพักผู้พิการ 
 พันธกิจของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในรูปแบบขององค์กรไม่แสวงหากําไรอาจมีลักษณะที่
แตกต่างกันในเชิงรูปแบบ รวมถึงการดําเนินกิจการเชิงพาณิชย์ การแสวงหากําไรและไม่แสวงหากําไร 
ความเป็นหุ้นส่วนในกิจการและการทําการตลาด ซึ่งลักษณะดังกล่าวน้ีจะเป็นที่เข้าใจกันในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยช้ันนําของสหรัฐอเมริกา เช่น วิทยาลัยธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด (Harvard 
Business School) ศูนย์ศึกษาวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งมหาวิทยาลัยดุกค์ (Duke University)30 
 
 3.2.1 แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับวิสาหกิจเพื่อสงัคม 
  3.2.1.1 นิยามของวิสาหกิจเพื่อสังคม 

  บางสถาบันการศึกษาและองค์กรที่ปรึกษาด้านธุรกิจ มักจะให้คํานิยามของ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมในเชิงการหารายได้ขององค์กรไม่แสวงหากําไรที่จดทะเบียนตามมาตรา 501(c)(3)
แห่งประมวลรัษฎากรของสหรัฐอเมริกา (the Internal Revenue Code) ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษี ซึ่งองค์กรไม่แสวงหากําไรอาจเป็นผู้ประกอบการเองหรืออาจไปร่วมดําเนินกิจการกับองค์กร
แสวงหากําไรอ่ืน ยกตัวอย่างเช่น “the Social Enterprise Magazine Online” เป็นวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมท่ีมีภารกิจสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนด้วยการจ้างคนในชุมชนจําหน่ายนิตยสาร 

                                           
30

 Janelle A. Kerlin, supra note 1. p.260 – 262. 
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  มาตรา 501(c)(3) แห่งประมวลรัษฎากรของสหรัฐอเมริกาเป็นหลักกฎหมายที่
กําหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับองค์กรบางประเภทท่ีได้ผ่านหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย
กําหนดว่ามีสถานะเป็นองค์กรที่มิได้แสวงหากําไรซึ่งให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา 
ด้านศาสนา ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการกุศล เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการจัดการองค์กรให้อยู่ในขอบ
วัตถุประสงค์ของกิจการ ไม่กระทํากิจกรรมอย่างอ่ืนนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตและต้องมีการมอบ
ทรัพย์สินให้แก่องค์กรเพื่อนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์อย่างถาวร รวมถึงต้องรับรองว่ารายได้ที่ได้รับมา
จะต้องไม่มีการให้ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใด ๆ รวมทั้งผู้ก่อต้ังและบุคคลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
ด้วย31 ทั้งน้ี การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องอยู่ภายใต้มาตรา 501(b)32 กล่าวคือ การยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลต้องอยู่ภายใต้หลักภาษีเงินได้ของธุรกิจที่ไม่เก่ียวข้อง (Unrelated Business 

                                           
31

 Section. 501. of the Internal Revenue Code  
 Exemption from Tax on Corporations, Certain Trusts, etc. 
 (c) List of Exempt Oorganizations.—The following organizations are 

referred to in subsection (a): 
 (3) Corporations, and any community chest, fund, or founda- tion, 

organized and operated exclusively for religious, charitable, scientific, testing for 
public safety, literary, or educational pur- poses, or for the prevention of cruelty to 
children or animals, no part of the net earnings of which inures to the benefit of any 
private shareholder or individual, no substantial part of the activi- ties of which is 
carrying on propaganda, or otherwise attempting, to influence legislation, and which 
does not participate in, or intervene in (including the publishing or distributing of 
statements), any political campaign on behalf of any candidate for public office. 

32
 Section. 501. of the Internal Revenue Code 

 Exemption from Tax on Corporations, Certain Trusts, etc. 
 (b) Tax on Unrelated Bussiness Income.—An organization exempt 

from taxation under subsection (a) shall be subject to tax to the extent provided in 
part II of this subchapter (relating to tax on unrelated income), but, notwithstanding 
part II, shall be considered an organization exempt from income taxes for the 
purpose of any law which refers to organizations exempt from income taxes. 
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Income Tax) มีสาระสําคัญคือ33 เมื่อองค์กรใดที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่มีเงินได้บาง
จํานวนที่มิได้เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะต้องนําเงินได้จํานวน
ดังกล่าวกลับมารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้อีกครั้งหน่ึง ซึ่งมาตรา 513 กําหนดหลักเกณฑ์ของเงินได้
ของธุรกิจที่ไม่เก่ียวข้องไว้ 3 ประการ34 ได้แก่ มีการดําเนินการเป็นประจํา มิได้มีความเกี่ยวข้องใน
สาระสําคัญและมีการค้าขายหรือทําธุรกิจ 
  นอกจากน้ี วิสาหกิจเพ่ือสังคมยังรวมถึงมูลนิธิที่มีโครงการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม 
เช่น การจัดต้ังกองทุนของมูลนิธิรอคกีเฟลเลอร์ (The Rockefeller Foundation) ทั้งนี้ บางแวดวง
การศึกษาอาจนิยามวิสาหกิจเพ่ือสังคมบนพ้ืนฐานธุรกิจที่ทํากิจกรรมการกุศล และกําหนดช่ือของ

                                           
33 จักรินทร์ มุ่งจิตธรรมมั่น, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 12, น.73 - 76. 
34

 Section. 513. of the Internal Revenue Code 
 Unrelated Trade or Business. 
 (a) General Rule.—The term "unrelated trade or business" means, in 

the case of any organization subject to the tax imposed by section 511, any trade or 
business the conduct of which is not sub- stantially related (aside from the need of 
such organization for income or funds or the use it makes of the profits derived) to 
the exercise or performance by such organization of its charitable, educational, or 
other purpose or function constituting the basis for its exemption under section 501 
(or, in the case of an organization described in section 511 (a) (2) (B), to the exercise 
or performance of any purpose or function described in section 501 (c) (3)), except 
that such term does not include any trade or business— 

 (1) in which substantially all the work in carrying on such trade or 
business is performed for the organization without compensation; or 

 (2) which is carried on, in the case of an organization described in 
section 501 (c) (3) or in the case of a college or university described in section 511 (a) 
(2) (B), by the organization primarily for the convenience of its members, students, 
patients, officers, or employees; or 

 (3) which is the selling of merchandise, substantially all of which has 
been received by the organization as gifts or contributions. 
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วิสาหกิจเพ่ือสังคมว่า “องค์กรเพ่ือสังคมที่ไม่แสวงหากําไร (Nonprofit Social Enterprise)” 
“วิสาหกิจที่ไม่แสวงหากําไร (Nonprofit Enterprise)” “กิจการไม่แสวงหากําไร (Nonprofit 
Ventures)” และ “องค์กรไม่แสวงหากําไรที่มีการประกอบธุรกิจ (Enterprising Nonprofit)” 
  ข้อมูลจากศูนย์สถิติองค์กรการกุศลแห่งสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าวิสาหกิจ
เพื่อสังคมเติบโตมากขึ้นในประเทศ โดยติดตามธุรกิจขององค์กรไม่แสวงหากําไรตลอด 20 ปี 
(ค.ศ. 1982-2002) เฉพาะองค์กรที่มีรายได้กว่า 25,000 เหรียญสหรัฐต่อปี จากการขายสินค้า 
การจัดกิจกรรมพิเศษและค่าสมาชิกขององค์กร ปรากฏอัตราเจริญเติบโตขององค์กรดังกล่าวใน
ช่วงเวลา 20 ปี เพ่ิมร้อยละ 219 แบ่งเป็นองค์กรเอกชนร้อยละ 97 และองค์กรที่รัฐสนับสนุนร้อยละ 12235 
 
  3.2.1.2 กฎหมายและระเบยีบที่เก่ียวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคม 

  ในประเทศสหรัฐอเมริกามีองค์กรธุรกิจเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
ห้างหุ้นส่วนสามัญ (General Partnership) ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Limited Partnership) บริษัทจํากัด 
(Corporation) หรือองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก เช่น บริษัทขนาดเล็ก (S Corporation) เป็นต้น ซึ่งองค์กร
ธุรกิจแต่ละรูปแบบมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจว่ามี
ความประสงค์จะประกอบธุรกิจในรูปแบบใดที่เหมาะสมกับความต้องการมากที่สุด บางครั้ง
ผู้ประกอบการธุรกิจต้องการจํากัดความรับผิดของตนเองในการประกอบธุรกิจ แต่ก็ต้องประสบกับ
ปัญหาภาระภาษีซ้ําซ้อนเหมือนกับบริษัทจํากัด กล่าวคือ นอกจากจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก
ผลกําไรในการประกอบกิจการแล้ว ผู้ถือหุ้นยังต้องเสียภาษีจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทจํากัด
อีกครั้งหน่ึงด้วย  
  ในปี ค.ศ. 1950 มีการพัฒนาองค์กรธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของ 
ผู้ประกอบธุรกิจในเร่ืองของการจํากัดความรับผิดของผู้เป็นเจ้าของและการเสียภาษีขององค์กรธุรกิจ 
ซึ่งก็คือ บริษัทขนาดเล็ก (S Corporation) ที่ผู้ถือหุ้นสามารถจํากัดความรับผิดของตนได้ และสามารถ
เสียภาษีในรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามัญที่ผู้เป็นหุ้นส่วนเสียภาษีจากส่วนแบ่งที่ได้รับจาก ห้างหุ้นส่วน
เพียงคร้ังเดียว ไม่ต้องเสียภาษีในรูปของภาษีนิติบุคคลซ้ําซ้อน อย่างไรก็ดี บริษัทขนาดเล็กมีข้อจํากัด
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 Janelle A. Kerlin, supra note 1, p.263. 
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เกี่ยวกับจํานวนผู้ถือหุ้นที่กฎหมายกําหนดห้ามมีผู้ถือหุ้นเกิน 75 คน จึงไม่เหมาะในการดําเนินธุรกิจที่
ผู้ประกอบการต้องการเงินทุนจํานวนมาก36 
  กรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกาออกกฎที่เรียกว่า “คุณสมบัติความเป็นบริษัทจํากัด 
(Corporate Resemblance)” ขึ้นมาเพื่อความชัดเจนในการกําหนดลักษณะเฉพาะความเป็น
บริษัทจํากัดไว้ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กรประเภทใดมีคุณสมบัติที่ต้องเสียภาษีแบบบริษัทจํากัด 
หรือองค์กรประเภทใดมีคุณสมบัติที่ไม่ต้องเสียภาษีแบบบริษัทจํากัด โดยกฎดังกล่าวมีเน้ือหาสรุปว่า
องค์กรที่ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล (Unincorporated Organization) ไม่ถือเป็นบริษัทจํากัด  
  แม้ว่าจะมีการออก “คุณสมบัติความเป็นบริษัทจํากัด” เพ่ือความชัดเจนในการ
เสียภาษีขององค์กรธุรกิจก็ตาม แต่ในความเป็นจริงยังมีความสับสนในการจัดองค์กรธุรกิจตาม
คุณสมบัติเพ่ือให้ตรงกับความต้องการในการเสียภาษีของผู้ประกอบธุรกิจ จนในที่สุดมีกลุ่มบริษัท
นํ้ามันเสนอต่อรัฐ Wyoming ให้ผ่านกฎหมายว่าด้วยบริษัทจํากัด Limited Liability Company (LLC) 
ฉบับแรกขึ้นมา เพ่ือเป็นองค์กรธุรกิจประเภทใหม่ช่วยแก้ปัญหาภาระการเสียภาษีซ้ําซ้อนให้มีความ
ชัดเจนมากขึ ้น โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวเรียกว่า “กฎหมายบริษัทจํากัดแห่งรัฐโวมมิง (the 
Wyoming LLC Act)” กําหนดให้ LLC เป็นองค์กรธุรกิจที่สามารถประกอบธุรกิจได้ภายใต้
วัตถุประสงค์ที่กฎหมายกําหนด เว้นแต่ธุรกิจธนาคาร และธุรกิจประกันภัย  
  กฎหมายบริษัทจํากัดแห่งรัฐโวมมิง (The Wyoming LLC Act) กําหนดลักษณะ
สําคัญ 4 ประการของบริษัทจํากัด (LLC) ได้แก่  
   1. จะต้องมีคําว่า “Limited” ประกอบไว้ในช่ือกิจการเสมอ 
   2. มีสภาพเป็นนิติบุคคลแยกจากผู้เป็นสมาชิก 
   3. การชักนําผู้อ่ืนเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคะแนนเสียงข้างมาก 
   4. เมื่อผู้เป็นสมาชิกตาย บริษัทจํากัด (LLC) ต้องเลิกกันไป เว้นแต่จะมีข้อสัญญา
กําหนดไว้เป็นพิเศษ 
  จากความนิยมแพร่หลายของผู้ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทจํากัด (LLC) 
ในสหรัฐอเมริกา ทําให้ในแต่ละรัฐบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทจํากัด (LLC) ขึ้นในรัฐนั้น ๆ ทํา
ให้เกิดความไม่เป็นเอกภาพในการใช้กฎหมาย ดังน้ัน ในปี ค.ศ. 1995 คณะกรรมาธิการเพ่ือความเป็น
เอกภาพทางกฎหมายแห่งชาติ (The National Conference of Commission of Uniform State Law) 

                                           
36

 ปวีณา มณีดุลย์, “สถานภาพทางกฎหมายและลักษณะสําคัญของ Limited Liability 
Company,” (สารนิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), น.6 - 7. 
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ได้พัฒนากฎหมายต้นแบบการจัดต้ังบริษัทจํากัด (Uniform Law of Limited Liability Company Act 
(The Model Act)) ขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางในการร่างกฎหมายเก่ียวกับบริษัทจํากัด (LLC) ในแต่ละรัฐ 
ซึ่งกําหนดลักษณะสําคัญของบริษัทจํากัด (LLC) ไว้ 5 ประการ ดังน้ี37 
   1. บริษัทจํากัด (LLC) มีสถานะแยกต่างหากจากสมาชิก มีทรัพย์สิน หน้ีสิน มีการ
ทําสัญญา การฟ้องคดี และดําเนินคดีในนามของ LLC เอง 
   2. บริษัทจํากัด (LLC) จะมีวัตถุประสงค์ในการประกอบการเพื่อหากําไรหรือไม่ก็ได้ 
   3. บริษัทจํากัด (LLC) มีจํานวนสมาชิกอย่างน้อยหน่ึงคน โดยไม่มีกําหนดอัตรา
ขั้นสูงไว้ ดังน้ัน บริษัทจํากัด (LLC) จะมีสมาชิกได้ไม่จํากัดจํานวน  
   4. บริษัทจํากัด (LLC) ที่ประสบปัญหาขาดทุน กฎหมายห้ามมิให้จ่ายส่วนแบ่ง
อันได้จากการประกอบกิจการให้แก่ผู้เป็นสมาชิก 
   5. ผู้เป็นสมาชิกในบริษัทจํากัด (LLC) ไม่สามารถโอนส่วนได้เสียของบริษัท 
ให้บุคคลอ่ืน เว้นแต่สิทธิน้ันจะเป็นเพียงสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกําไรจากการประกอบกิจการ 
  ในปี ค.ศ. 2008 กรมสรรพากรแห่งสหรัฐอเมริกา คาดว่าองค์กรไม่แสวงหากําไร 
(Nonprofit Corporation) ทั่วประเทศมีประมาณ 1.8 ล้านองค์กร ซึ่งบางแห่งอาจได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้ หากมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึง เช่น เพ่ือการศาสนา เพ่ือการกุศล เพ่ืองาน
วิทยาศาสตร์ เพ่ืองานวรรณกรรม เพ่ืองานทดสอบความปลอดภัยสาธารณะ เพ่ือการศึกษา เพ่ือการ
แข่งขันของนักกีฬาสมัครเล่น และเพ่ือการป้องกันการทารุณกรรมเด็กและสัตว์ ถึงแม้ว่าองค์กรไม่
แสวงหากําไรเหล่าน้ีจะสามารถหารายได้จากกิจกรรมต่าง ๆ แต่ก็ถูกจํากัดในเรื่องการหาและจําหน่าย
ผลกําไร ยกตัวอย่างเช่น องค์กรไม่แสวงหากําไรไม่อาจจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกได้  
  องค์กรไม่แสวงหากําไรอาจเกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจเพื่อการหารายได้ 
แต่ก็ประสบปัญหาการขาดทุน เพราะขาดการลงทุนกลับขององค์กร จึงต้องอาศัยการบริจาคและการ
สนับสนุนจากผู้ใจบุญ ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับความเต็มใจของผู้บริจาคที่ไม่แน่นอน ดังน้ัน องค์กรไม่แสวงหากําไร
จํานวนมากสร้างหน่วยธุรกิจย่อย (For-Profit Subsidiaries) เพ่ือให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่
หลากหลายและไม่ตกเป็นองค์กรที่ล้มละลายหรือต้องเลิกกิจการไป แต่ในท้ายที่สุด องค์กรไม่แสวงหา
กําไรจะลดจํานวนลงด้วยข้อบังคับที่เคร่งครัดเกินไป ท่ามกลางภารกิจในการสร้างคุณค่าแก่สังคมที่
ต้องมีทุนสํารองสําหรับบริหารกิจการ 
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 เพ่ิงอ้าง, น.9 – 10. 
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  สําหรับองค์กรที่แสวงหากําไร (For-Profit Companies) จะต้องประกอบกิจการ
มีรายได้อย่างน้อยร้อยละ 5 ของทุนที่ดําเนินการ เพื่อดึงดูดให้มีการลงทุนในกิจการเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งในแต่ละองค์กรธุรกิจจะต้องให้ความสําคัญต่อผู้ถือหุ้น เพราะเป็นเจ้าของกิจการตามกฎหมาย 
สามารถกํากับดูแลการบริหารจัดการธุรกิจและหวังผลตอบแทนกลับมาเสมอ ดังน้ัน จึงเป็นการยากท่ี
องค์กรแสวงหากําไรจะบริจาคเงินจํานวนมากเพ่ือกิจการสังคมหรือการดึงดูดให้กองทุนเพ่ือการ
สนับสนุนโครงการเพ่ือสังคม (Program Related Investments (PRIs)) เข้ามาสนับสนุนเงินทุน38  
  กองทุนเพ่ือการสนับสนุนโครงการเพ่ือสังคม (PRIs) คือ การลงทุนเพ่ือกิจการสังคม
ในรูปแบบหน่ึงของมูลนิธิฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการให้สินเช่ือต้นทุนตํ่า การคํ้าประกันสินเช่ือ 
การลงทุนในตราสารทุนในลักษณะเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้รับความช่วยเหลือ
และเพ่ือจัดหาเงินลงทุนให้แก่กิจการเพ่ือสังคมที่เพ่ิงเร่ิมใหม่และอาจมีความเสี่ยง39 ซึ่งมีกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการมีกองทุนเพ่ือสังคมบัญญัติไว้ในมาตรา 4994(c) 40 แห่งประมวลรัษฎากร (the 
Internal Revenue Code) ซึ่งกองทุนเพ่ือการสนับสนุนโครงการเพ่ือสังคม (PRIs) เป็นการผสมผสาน
ระหว่างการลงทุนและการช่วยเหลือเพื่อการสาธารณกุศลเป็นเป้าหมายหลัก ทั้งนี้ มาตรา 4942 
แห่งประมวลรัษฎากร กําหนดให้มูลนิธิเอกชนต้องจ่ายเงินอย่างน้อยร้อยละ 5 ของรายได้ต่อปี

                                           
38

 Cody Vitello, “Introducing the Low-Profit Limited Liability Company (L3C) : 
The New Kid on the Block,” 23 Loyola Consumer Law Review 565, 565 - 566 (2011). 

39
 มูลนิธิสถาบันไทยพัฒน์, “การลงทุนสุนทานทางสายใหม่สร้างซีเอสอาร์อย่างย่ังยืน,” 

สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558, http://www.thaicsr.com/2015/06/blog-post_29.html 
40 Section 4944. Taxes on investments which jeopardize charitable purpose 
 (c) Exception for program-related investments for purposes of this 

section, investments, the primary purpose of which is to accomplish one or more of 
the purposes described in section 170(c)(2)(B), and no significant purpose of which is 
the production of income or the appreciation of property, shall not be considered as 
investments which jeopardize the carrying out of exempt purposes. 
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เข้ากองทุนเพื่อสังคม (Qualifying Distributions) เพื่อยังคงสถานะขององค์กร41 และเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ42  ซึ่งกองทุนเพ่ือการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม (PRIs) ก็เป็น
กองทุนที่อยู่ในคําจํากัดความของกองทุนเพ่ือสังคมด้วย จึงสามารถรับการสมทบทุนจากมูลนิธิต่าง ๆ ได้ 
แต่กองทุนฯ (PRIs) จะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสรรพสามิตแก่มูลนิธิที่สมทบทุนด้วย43 และเน่ืองด้วย
กองทุนฯ (PRIs) กับบริษัทจํากัดการแสวงหากําไร (L3C) มีสถานะที่คล้ายกันในเรื่องการระดมทุนเพ่ือ

                                           
41

 Section 4942. of the Internal Revenue Code 
 Taxes on failure to distribute income 
 (d) Distributable amount for purposes of this section, the term 

''distributable amount'' means, with respect to any foundation for any taxable year, 
an amount equal to (1) the sum of the minimum investment return plus the 
amounts described in subsection (f)(2)(C). 

 (e) Minimum investment return (1) In general for purposes of 
subsection (d), the minimum investment return for any private foundation for any 
taxable year is 5 percent of the excess of (A) the aggregate fair market value of all 
assets of the foundation other than those which are used (or held for use) directly in 
carrying out the foundation's exempt purpose, 

42 Section 4942. of the Internal Revenue Code  
Taxes on failure to distribute income  
(g) Qualifying distributions defined 
(1) In general for purposes of this section, the term ''qualifying 

distribution'' means  
(A) any amount (including that portion of reasonable and necessary 

administrative expenses) paid to accomplish one or more purposes described in 
section 170(c)(2)(B),  

(B) any amount paid to acquire an asset used (or held for use) 
directly in carrying out one or more purposes described in section 170(c)(2)(B)… 

43
  Cody Vitello, supra note 38, p.568. 
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ภารกิจเพ่ือสังคม ดังน้ัน มูลนิธิต่าง ๆ จึงจัดต้ัง บริษัทฯ (L3C) เพ่ือให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการ
สมทบเงินเข้ากองทุนดังที่กฎหมายกําหนดไว้ 
  บริษัทจํากัดการแสวงหากําไร (the Low-Profit Limited Liability Company (L3C)) 
คือองค์กรธุรกิจที่มีรูปแบบเฉพาะที่ต่อยอดมาจากบริษัทจํากัด (Limited Liability Company (LLC)) 
ซึ่งจะจํากัดความรับผิดของผู้ถือหุ้นและมีความยืดหยุ่นมากกว่า อีกทั้งเป็นองค์กรที่สามารถมีภารกิจ
เก่ียวเนื่องกับกองทุนเพ่ือการสนับสนุนโครงการเพ่ือสังคม (PRIs) เพ่ือลงทุนในกิจการเพ่ือสังคมต่าง ๆ 
โดย L3C จะมีองค์ประกอบพื้นฐานเช่นเดียวกับ LLC นั่นคือ มีคณะกรรมการเป็นผู้บริหารจัดการ
และมีสมาชิกหรือผู้ถือหุ้น แต่ L3C จะแตกต่างตรงที่ผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกสามารถตกลงเรื่องการ
ดําเนินงานขององค์กรโดยเฉพาะอย่างย่ิงการแบ่งผลกําไรและผลขาดทุนที่ไม่อาจเป็นไปตามสัดส่วน
ของการลงทุนก็ได้ ซึ่ง L3C เป็นรูปแบบองค์กรธุรกิจที่บัญญัติเป็นกฎหมายขึ้นคร้ังแรกที่รัฐเวอร์มอนต์ 
(Vermont) โดยมีลักษณะขององค์กร ดังน้ี44 
   1. เป็นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมกิจการสาธารณกุศลหรือการศึกษาตาม
นัยสําคัญของมาตรา 170(c)(2)(B)45 แห่งประมวลรัษฎากร (the Internal Revenue Code) 
   2. ไม่มุ่งเน้นการแสวงหากําไรหรือการสร้างมูลค่าทรัพย์สินให้เพ่ิมขึ้น แต่ในความ
เป็นจริง หากมีความจําเป็นในการดําเนินธุรกิจ ก็อาจต้องแสวงหากําไรและสร้างมูลค่าทรัพย์สินให้
เพ่ิมขึ้นโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  

                                           
44

  ibid., p.569. 

45 Section 170. of the Internal Revenue Code 
  Charitable, etc., Contributions and Gifts. 
 (c) Charitable Contribution Defined. For purposes of this section, 

the term "charitable contribution" means a contribution or gift to or for the use of 
 (2) A corporation, trust, or community chest, fund, or foundation 
 (B) organized and operated exclusively for religious, charitable, 

scientific, literary, or educational purposes or for the prevention of cruelty to 
children or animals; 

 (D) no substantial part of the activities of which is carrying on 
propaganda, or otherwise attempting, to influence legislation 



68 
 

 

   3. ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการเมืองหรือการปกครองของรัฐ ตามนัยสําคัญ
ของ Section 170(c)(2)(D) แห่งประมวลรัษฎากร (the Internal Revenue Code) 
   4. เป็นองค์กรที่สร้างขึ้นเพ่ือให้สอดรับกับการลงทุนในกองทุนเพ่ือการสนับสนุน
โครงการเพ่ือสังคม Program Related Investments (PRIs) 
 
 3.2.2 แนวคิดในการจัดเก็บภาษีจากวิสาหกิจเพื่อสังคม 
  3.2.2.1 การจัดเก็บภาษีจากการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป 
   ก. ภาษีที่เก็บจากเงินได้ของนิติบคุคล 
   ภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นภาษีที่จัดเก็บจาก
บริษัทแยกต่างจากผู้ถือหุ้น โดยเรียกเก็บจากเงินได้สุทธิของบริษัทในจํานวนที่เกิดจากการ
หักค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับกิจการ ค่าเสื่อมราคาและค่าลดหย่อนต่าง ๆ  
   ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีการจัดเก็บทั้งในระดับสหพันธรัฐและระดับรัฐ 
โดยอัตราภาษีของแต่ละรัฐมีความแตกต่างกันออกไป โดยภาษีในระดับสหพันธรัฐจะมีการจัดเก็บ
ในอัตราร้อยละ 35 และในระดับมลรัฐจะมีการจัดเก็บในอัตราร้อยละ 0-12 ตามที่แต่ละรัฐกําหนด 
ซึ่งอัตราภาษีเงินได้ นิติบุคคลโดยเฉลี่ยจะจัดเก็บในอัตราร้อยละ 40 ของเงินได้สุทธิ 
   ทั้งน้ี บริษัทบางประเภทที่มีหน้าที่ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ถ้า
ประกอบกิจการบางประเภท อาจได้รับการยกเว้นภาษีสําหรับเงินได้ตามประเภทกิจการที่ภาครัฐให้
ความสําคัญเป็นพิเศษ เช่น องค์กรที่ไม่แสวงหากําไร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐ ดังนั้น 
หากบริษัทใดที่ประกอบกิจการหลากหลายประเภทก็อาจจะได้รับยกเว้นภาษีเฉพาะกิจการที่รัฐ
ให้การส่งเสริมเท่าน้ัน ส่วนรายได้ที่เกิดจากกิจการอ่ืน ๆ ก็ต้องนํามารวมคํานวณหาเงินได้สุทธิเพ่ือ
นําไปเสียภาษี46 อย่างไรก็ตาม อัตราภาษีเงินได้โดยทั่วไปของบุคคลธรรมดาจะอยู่ระหว่างร้อยละ 15 – 39.6 
ส่วนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ที่ร้อยละ 15 - 39 เว้นแต่จะมีกฎหมายลดอัตราภาษีเพ่ือมาตรการ
ทางภาษีบางประการ 

 
   ข. ภาษีที่เก็บจากเงินได้จากการได้รับเงินปันผล 
   การจัดเก็บภาษี เ งินไ ด้จากเ งินปันผลของนักลงทุนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาต้องเสียภาษีระดับสหพันธรัฐ (Federal Income Tax) และเสียภาษีระดับมลรัฐ 

                                           
46

 จักรินทร์ มุ่งจิตธรรมมั่น, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 12, น.70 - 71. 
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(State Tax) โดยที่บุคคลธรรมดาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราร้อยละ 15-39.6 ในขณะที่
นิติบุคคลเสียภาษีเงินได้ ้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 15-39 สําหรับนักลงทุนต่างประเทศที่ไม่มี
สนธิสัญญาทางภาษีเงินได้จากเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 30 แต่สําหรับนักลงทุนจาก
ประเทศที่มีสนธิสัญญาทางภาษี (Tax Treaties) เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10-30 
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่อัตราร้อยละ 1547 

 
   ค. ภาษีที่เก็บจากเงินได้ทีเ่กิดจากส่วนเกินทุน 
   ประเทศสหรัฐอเมริกามีหลักการเก็บภาษีแยกต่างหากจากเงินได้ทั่วไป 
โดยเฉพาะผลขาดทุนจากการขายทรัพย์สินทุนนั้น จะนําไปหักออกจากเงินได้ปกติทั่วไปไม่ได้ 
ต้องหักจากผลประโยชน์ส่วนเกินทุนเท่าน้ัน48 หากย้อนไปก่อนปี ค.ศ. 1922 ส่วนเกินทุนจะถูกจัดเก็บ
เช่นเดียวกับเงินได้ประเภทอื่น ๆ และในช่วงปี ค.ศ. 1922 ถึงปี 1942 บุคคลธรรมดาจะถูกจัดเก็บ
ภาษีในส่วนเกินทุน แต่นิติบุคคลยังคงถูกจัดเก็บรวมกับเงินได้ประเภทอ่ืน ๆ ต่อมา หลังจากปี ค.ศ. 
1942 นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ต่างถูกจัดเก็บภาษีเงินได้จากส่วนเกินทุนโดยกฎหมายเฉพาะ49  
   หลักการจัดเก็บภาษีโดยทั่วไป จะจัดเก็บจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ที่เพ่ิมขึ้นของผู้เสียภาษี แต่ทว่าส่วนเกินทุนจะจัดเก็บจากมูลค่าตลาดที่เพ่ิมข้ึนของทรัพย์สิน หากมอง
ในทางทฤษฎีจะหมายถึงการจัดเก็บจากการขายผลไม้ที่งอกออกจากต้นไม้ของผู้เสียภาษี 
ซึ่งทางปฏิบัติ คือ การจัดเก็บจากการขายหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ผ่านการการใช้งานแล้วเพ่ือการ
พาณิชย์ เช่น ที่อยู่อาศัย โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประเทศสหรัฐอเมริกาจะจัดเก็บ
ส่วนเกินทุนจากทรัพย์สินทุกประเภท ยกเว้นทรัพย์สินดังต่อไปน้ี50 
   1. สินค้าคงคลังหรือสินค้าที่เก็บไว้ขาย 
   2. ทรัพย์สินที่ขายให้แก่ลูกค้าเป็นปกติธุระ 

                                           
47

 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9. น. 5. 
48

 สุเมธ ศิริคุณโชติ, กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ, พิมพ์คร้ังที่ 3 
(กรุงเทพมหานคร : โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2554), น.41. 

49
 William L. Raby, The Income Tax and Business Decisions (New 

Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1978), p.164. 
50

 ibid., p.165. 
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   3. ค่าเสื่อมราคาหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในกิจการ 
   4. ลูกหน้ีการค้าที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าหรือให้บริการ 
   5. ลิขสิทธ์ิ งานวรรณกรรม การประพันธ์เพลง หรืองานศิลปะ รวมถึง
ทรัพย์สินอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน 
   การจัดเก็บภาษีจากเงินได้ส่วนเกินทุนแยกออกเป็น 3 ประเภท คือ การ
จัดเก็บจากบุคคลธรรมดา การจัดเก็บจากนิติบุคคลหรือบริษัท และการจัดเก็บจากหน่วยภาษีอ่ืน ๆ 
ประเภทแรก การจัดเก็บจากบุคคลธรรมดา หากมีรายรับจากส่วนเกินทุนไม่เกิน 50,000 เหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ ผู้เสียภาษีมีสิทธิเลือกคํานวณภาษี 2 วิธี คือ วิธีแรก ผู้เสียภาษีเลือกนําส่วนเกินทุน
ไปรวมคํานวณกับเงินได้ประเภทอ่ืน ๆ โดยกฎหมายกําหนดให้นําเงินได้จากส่วนเกินทุนจํานวน
ครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ได้รับทั้งหมด ไปรวมคํานวณกับเงินได้ประเภทอื่น ๆ ในอัตราภาษีปกติ 
วิธีที่สอง แยกเงินได้จากส่วนเกินทุนออกจากเงินได้ประเภทอ่ืน ๆ โดยนําเงินได้ส่วนเกินทุนทั้งจํานวน
ที่ได้รับไปคํานวณภาษีในอัตราร้อยละ 25 ทั้งน้ี หากเป็นบุคคลที่จดทะเบียนสมรสจะต้องนําส่วนเกินทุน
มาแยกครึ่งหน่ีง กล่าวคือ หากคู่สมรสได้รับส่วนเกินทุนจํานวน 50,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ จะต้อง
แยกเป็นเงินได้ส่วนเกินทุนคนละ 25,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสามารถเลือกคํานวณภาษีใน
วิธีที่หน่ึงหรือวิธีที่สองก็ได้ แต่หากผู้ใดมีรายรับจากส่วนเกินทุนเกิน 50,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
จะต้องคํานวณภาษีตามวิธีแรกเท่าน้ัน คือ นําส่วนเกินทุนครึ่งหน่ึงของจํานวนที่ได้รับทั้งหมดไปรวม
คํานวณเสียภาษีกับเงินได้ประเภทอ่ืน ๆ ตามอัตราภาษีเงินได้ปกติ51 
   การจัดเก็บภาษีจากเงินได้ส่วนเกินทุนประเภทท่ีสอง คือ การจัดเก็บจาก
นิติบุคคลหรือบริษัท โดยผู้เสียภาษีจะต้องนําเงินได้จากส่วนเกินทุนไปรวมคํานวณกับเงินได้ประเภทอ่ืน ๆ 
หรือเลือกที่จะแยกส่วนเกินทุนไปคํานวณภาษีในอัตราร้อยละ 30 ก็ได้ 
   การจัดเก็บภาษีจากเงินได้ส่วนเกินทุนประเภทท่ีสาม คือ การจัดเก็บจาก
หน่วยภาษีอ่ืน ๆ คือ ห้างหุ้นส่วนและธุรกิจขนาดเล็ก (Small Business Corparations) มีสิทธิผลัก
ส่วนเกินทุนไปยังผู้ถือหุ้นได้ (Passing-Through) ซึ่งจะนําไปคํานวณภาษีในฐานภาษีเงินได้ของผู้ถือหุ้น
แต่ละคน อย่างไรก็ตาม หากส่วนเกินทุนมีจํานวนมากกว่า 25,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และผู้ถือหุ้น
เกินครึ่งหน่ึงเข้าถือหุ้นไม่ถึงสามปีจะไม่สามารถใช้สิทธิผลักส่วนเกินทุนไปยังผู้ถือหุ้นได้ จะต้องนําไป
คํานวณภาษีบริษัทตามปกติ52 
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  3.2.2.2 มาตรการทางภาษีที่ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสงัคม 
  องค์กรไม่แสวงหากําไรมักจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ แม้จะมีเงินได้จากการ
ประกอบการที่มากกว่ารายจ่าย นอกจากน้ี ผู้บริจาคเงินให้แก่องค์กรไม่แสวงหากําไรก็ยังได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ได้รับลดหย่อนเงินได้ก่อนคํานวณเงินได้สุทธิอีกด้วย อันเป็นการลดรายได้ของรัฐ
จากการจัดเก็บภาษีที่น้อยลง รวมถึงได้รับยกเว้นภาษีชนิดอื่น ๆ อีกด้วย ได้แก่ ภาษีทรัพย์สินและ
ภาษีการขาย (Property Taxes and Sales Taxes) ดังน้ัน การกําหนดมาตรการทางภาษีแก่องค์กรที่
แสวงหากําไรซึ ่งมีพันธกิจเพื่อประโยชน์แก่สังคม จะต้องพิจารณาถึงสถานะขององค์กรว่าเป็น
องค์กรที่แสวงหากําไรหรือไม่53 
  แม้ว่าองค์กรไม่แสวงหากําไรในประเทศสหรัฐอเมริกาจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามมาตรา 501(c)(3) แห่งประมวลรัษฎากรของสหรัฐอเมริกา โดยมีลักษณะตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไว้ แต่ก็มีข้อจํากัดหากการกระทําของนิติบุคคลนั้นไม่อยู่ภายใต้หลักภาษีเงินได้ของธุรกิจ
ที่ไม่เกี่ยวข้อง (Unrelated Business Income Tax) กล่าวคือ มาตรา 501(b) แห่งประมวลรัษฎากร
ของสหรัฐอเมริกากําหนดให้องค์กรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่มีเงินได้ที่มิได้เก่ียวข้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จะต้องนําเงินได้ในส่วนน้ันกลับมาคํานวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้อีกครั้งหน่ึง โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาว่าเป็นเงินได้ของธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง 3 ประการ คือ 
ประการแรก มีการค้าขายหรือการทําธุรกิจ ประการที่สอง มีการดําเนินการเป็นประจํา และประการ
สุดท้าย กิจกรรมที่ทําน้ันไม่มีความเก่ียวข้องในสาระสําคัญของกิจการ ซึ่งข้อจํากัดเหล่าน้ีกระทบต่อ
การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มีการแสวงหากําไรเป็นกิจลักษณะและมิได้
เป็นองค์กรสาธารณกุศลเต็มตัว ดังน้ัน ในลําดับต่อไป จะกล่าวถึงมาตรการทางภาษีที่สามารถปรับใช้
กับองค์กรที่แสวงหากําไรในลักษณะวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
 
   ก. มาตรการทางภาษีทีส่นับสนนุโดยตรงต่อองค์กร  
   บริษัทจํากัดการแสวงหากําไร (The Low-Profit Limited Liability 
Company (L3C)) เป็นองค์กรแสวงหากําไรที่ต้องจ่ายภาษีเงินได้แก่รัฐบาลกลางและมลรัฐ เว้นแต่    
จะเข้าข้อยกเว้นตามที่กรมสรรพากรแห่งสหรัฐอเมริกากําหนด ซึ่งวิธีการเสียภาษีเงินได้จะเช่นเดียวกับ
บริษัทจํากัด (Limited Liability Company (LLC)) กล่าวคือ มีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้ในนาม        
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นิติบุคคลหรือจะเสียภาษีในฐานะหุ้นส่วนอย่างใดอย่างหน่ึงก็ได้ โดยทั่วไปกิจการ L3C จะเลือก    
ช่องทางการเสียภาษีเงินได้ในรูปหุ้นส่วน เพราะรายได้จากการประกอบกิจการจะแบ่งสรรปันส่วน
แก่หุ้นส่วนหรือสมาชิก ซึ่งรัฐจะเก็บภาษีจากผู้ที่เป็นหุ้นส่วนหรือสมาชิกตามอัตราภาษีที่แตกต่างกัน
ตามรายได้ของแต่ละคน หากบุคคลใดมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีก็จะไม่ต้องเสียภาษีในจํานวนที่ได้รับ 
   สําหรับภาษีทรัพย์สินจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งของกิจการ L3C ซึ่งบางกรณี
ก็ต้องจ่ายภาษีทรัพย์สินในท้องที่ที่มีกฎหมายจัดเก็บภาษี และบางกรณีก็ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี 
เน่ืองจากตีความเป็นประโยชน์สาธารณะ54 
 
   ข. มาตรการทางภาษีทีส่นับสนนุโดยอ้อมต่อผู้สนับสนนุ 
   ระบบโครงสร้างภาษีเงินได้ของแต่ละมลรัฐจะแตกต่างกัน โดยบังคับใช้
กับนักลงทุนในองค์กรที่แสวงหากําไรอย่างหลากหลายมากกว่าการบังคับใช้กับองค์กรที่ไม่แสวงหากําไร 
ด้วยเหตุผลที่องค์กรไม่แสวงหากําไรมีข้อจํากัดในการใช้จ่าย จึงทําให้ธุรกรรมในการปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
ไม่เกิดขึ้นและไม่ก่อให้เกิดหน้าที่ในการเสียภาษี ตรงกันข้ามกับองค์กรที่แสวงหากําไรมีการแบ่งผลกําไร
แก่ผู้ถือหุ้นจึงถูกจัดเก็บภาษีจากเงินได้ที่แบ่งน้ัน เว้นแต่รายได้รวมไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี หรือ
รายจ่ายมากกว่ารายได้ของกิจการ 
   ในประเด็นเร่ืองมาตรการทางภาษีที่ เก่ียวข้องกับบริษัทจํากัดการ
แสวงหากําไร (the Low-Profit Limited Liability Company (L3C)) ยังไม่มีการกําหนดไว้เฉพาะ 
ซึ่งจะบังคับใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับบริษัทจํากัด (Limited Liability Company (LLC)) ดังน้ัน L3C 
ยังคงเป็นหน่วยภาษีประเภทหนึ่งและผู้ถือหุ ้นก็จะต้องเสียภาษีเงินได้จากผลตอบแทนที่ได้รับ 
ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นมูลนิธิ อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บภาษีจาก LLC และ L3C ก็มีความแตกต่างจาก
องค์กรแสวงหากําไรทั่วไป เพราะสามารถผ่านภาระภาษีไปยังผู้ถือหุ้นได้ (Pass-Through Taxation) 
กล่าวคือ องค์กรที่เป็นนิติบุคคลไม่ต้องรับภาระการเสียภาษีจากรายได้ที่เกิดจากกิจการ แต่จะส่ง
ต่อไปยังผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกขององค์กรน้ันให้เป็นผู้รับภาระภาษีแทน ซึ่งจะทําให้สัดส่วนการเสียภาษี
จะขึ้นอยู่กับขั้นจํานวนเงินได้ของผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกแต่ละคน ยกตัวอย่างเช่น L3C แห่งหน่ึงมีสมาชิก 2 ราย 
รายหนึ่งเป็นมูลนิธิ ส่วนอีกรายหนึ่งเป็นผู้ลงทุนทั่วไป เมื่อทั้งสองรายได้รับผลตอบแทนจาก L3C 
ก็จะต้องนําไปคํานวณเป็นเงินได้สุทธิของสมาชิกแต่ละรายซึ่งมูลนิธิก็อาจจะได้รับยกเว้นภาษี หากเป็น
มูลนิธิที่มีลักษณะตามกฎที่กรมสรรพากรกําหนดไว้ ส่วนผู้ลงทุนก็จะต้องนําผลตอบแทนที่ได้รับไปคํานวณ
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เพ่ือเสียภาษีเงินได้ของตน ดังน้ัน จึงเป็นมาตรการหน่ึงที่กําหนดหลักเกณฑ์การเสียภาษีไว้แตกต่าง
จากองค์กรธุรกิจทั่วไป55 
 กล่าวโดยสรุป ประเทศสหรัฐอเมริกามีองค์กรสองประเภทท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ได้แก่ 1.) องค์กรไม่แสวงหากําไรท่ีจดทะเบียนตามมาตรา 
501(C)(3) แห่งประมวลรัษฎากร 2.) บริษัทจํากัดการแสวงหากําไร (The Low-Profit Limited 
Liability Company (L3C)) โดยมีลักษณะการจัดเก็บภาษี ดังน้ี 
 1.) องค์กรไม่แสวงหากําไรที่จดทะเบียนตามมาตรา 501(C)(3) แห่งประมวลรัษฎากร 
เป็นองค์กรที่สามารถหารายได้ด้วยตนเองหรือไปร่วมดําเนินกิจการหารายได้กับองค์กรแสวงหากําไรอ่ืน ๆ 
ซึ่งมาตรา 501(C)(3) แห่งประมวลรัษฎากร กําหนดให้องค์กรที่มิได้แสวงหากําไรตามคํานิยามของ
กฎหมาย จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่จะต้องเป็นรายได้ที่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของ
กิจการ ไม่กระทํากิจกรรมอย่างอ่ืนนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตและต้องรับรองว่ารายได้ที่ได้รับมา
จะต้องไม่มีการให้ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใด ๆ รวมทั้งผู้ก่อต้ังและบุคคลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องด้วย  
 มาตรการทางภาษีที่จะยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลขององค์กรไม่แสวงหากําไรที่        
จดทะเบียนตามมาตรา 501(C)(3) แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องอยู่ภายใต้หลักภาษีเงินได้ของธุรกิจ 
ที่ไม่เก่ียวข้อง (Unrelated Business Income Tax) ตามมาตรา 513 แห่งประมวลรัษฎากร 
กําหนดให้เงินได้บางจํานวนที่มิได้เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
จะต้องนําเงินได้จํานวนดังกล่าวกลับมารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้อีกครั้งหน่ึง ซึ่งเงินได้ที่ไม่
เก่ียวข้องมีอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 1.) เป็นเงินได้ที่เกิดข้ึนเป็นประจําปกติ 2.) เป็นเงินได้ที่ไม่เก่ียวข้อง
กับวัตถุประสงค์ขององค์กร และ 3.) เป็นเงินได้ที่เกิดจากการค้าขายหรือทําธุรกิจ 
 2.) บริษัทจํากัดการแสวงหากําไร (The Low-Profit Limited Liability Company (L3C)) 
คือ องค์กรธุรกิจที่มีรูปแบบเฉพาะต่อยอดมาจากบริษัทจํากัด (Limited Liability Company (LLC))   
ซึ่งจะจํากัดความรับผิดของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน แต่ผู้ถือหุ้นในบริษัทจํากัดการแสวงหากําไรสามารถ
ตกลงเร่ืองการแบ่งผลกําไรและผลขาดทุนที่ไม่อาจเป็นไปตามสัดส่วนของการลงทุน อีกทั้ง สามารถมี
ภารกิจเก่ียวเน่ืองกับกองทุนเพ่ือการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมเพื่อลงทุนในกิจการเพื่อสังคมต่าง ๆ 
โดยบริษัทจํากัดการแสวงหากําไรจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรเช่นเดียวกับ    
นิติบุคคลอื่น ๆ  

                                           
55

 Park Kanjanapaibul, supra note 3. p.55 – 58. 
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 อย่างไรก็ตาม ประมวลรัษฎากรกําหนดกลไกการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท
จํากัดการแสวงหากําไรไว้เป็นกรณีพิเศษ สามารถเลือกเสียภาษีเงินได้ในนามนิติบุคคลหรือในนาม    
ผู้ถือหุ้นอย่างใดอย่างหน่ึงตามหลักการผ่านภาระภาษีไปยังผู้ถือหุ้น (Pass-Through Taxation)     
ซึ่งจะทําใหส้ัดส่วนการเสียภาษีขึ้นอยู่กับขั้นจํานวนเงินได้ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย 
 ผู้เขียนมีความเห็นว่ามาตรการทางภาษีที่กําหนดวิธีการเลือกเสียภาษีของวิสาหกิจ   
เพ่ือสังคมในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นสิ่งที่น่าสนใจและอาจเป็นทางเลือกหน่ึงในการส่งเสริม
วิสาหกิจในประเทศไทยได้ เน่ืองด้วยลักษณะเฉพาะของบริษัทจํากัดการแสวงหากําไร (the Low-
Profit Limited Liability Company (L3C)) สามารถผ่านภาระภาษีไปยังผู้ถือหุ้นได้ (pass-through 
taxation) กล่าวคือ องค์กรที่เป็นนิติบุคคลไม่ต้องรับภาระการเสียภาษีจากรายได้ที่เกิดจากกิจการ  
แต่จะส่งต่อไปยังผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกขององค์กรน้ันให้เป็นผู้รับภาระภาษีแทน ซึ่งจะทําให้สัดส่วนการ
เสียภาษีขึ้นอยู่กับขั้นจํานวนเงินได้ของผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกแต่ละคน ยกตัวอย่างเช่น L3C แห่งหน่ึงมี
สมาชิก 2 ราย รายหน่ึงเป็นมูลนิธิ ส่วนอีกรายหน่ึงเป็นผู้ลงทุนทั่วไป เมื่อทั้งสองราย ได้รับ
ผลตอบแทนจาก L3C ก็จะต้องนําไปคํานวณเป็นเงินได้สุทธิของสมาชิกแต่ละราย ซึ่งมูลนิธิอาจ      
จะได้รับยกเว้นภาษี อย่างไรก็ตาม วิธีการเลือกเสียภาษีของวิสาหกิจเพ่ือสังคมอาจสร้างความยุ่งยาก
ในทางปฏิบัติสําหรับประเทศไทย เพราะประเทศไทยยังไม่มีหลักเกณฑ์เก่ียวกับองค์กร ไม่แสวงหา
กําไรดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา จึงทําให้การใช้มาตรการน้ีจะต้องเพ่ิมเติมบทกฎหมายจํานวนมาก
และต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างองค์ความรู้ด้านองค์กรไม่แสวงหากําไรให้แพร่หลายด้วย 
 นอกจากน้ัน ผู้เขียนมีความเห็นว่าการส่งเสริมให้ประชาชนสนใจประกอบกิจการ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมมากขึ้น อาจต้องใช้ปัจจัยหลายอย่าง ทั้งบุคลากร สถานที่ทําการ เงินทุน และการ
บริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งมีกระบวนการท่ีซับซ้อน อีกทั้งผู้ประกอบการจะต้องมีความมุ่งมั่น           
เพ่ือสาธารณประโยชน์มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ดังน้ัน การผลักดันให้องค์กรสาธารณะประโยชน์ 
โดยเฉพาะจําพวกที่ได้รับการประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษี
ตามกฎหมายอยู่แล้วเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคมก็จะทําให้
รูปแบบการบริหารจัดการวิสาหกิจเพ่ือสังคมมีเสถียรภาพในด้านงบประมาณมากยิ่งขึ้น ผนวกกับการ
ผลักดันให้มูลนิธิและสมาคมเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน ที่เน้น   
เชิงต้ังรับมากกว่าการเข้าถึงปัญหาสังคมและการดํารงอยู่ ด้วยการสร้างรายได้ด้วยตนเองแทนที่จะ  
รอรับการบริจาคเพียงอย่างเดียว 
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3.3 มาตรการในการจัดเก็บภาษีจากวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต้  

 
 กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ประสบปัญหา
การเพ่ิมขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วน้ี
บ่งบอกถึงความเจริญทางเศรษฐกิจและระบบสาธารณูปโภคของประเทศเหล่าน้ัน โดยประเทศเกาหลีใต้
เร่งพัฒนาประเทศและยกระดับให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วต้ังแต่ปี ค.ศ. 1970 จนปัจจุบันสามารถ
ดํารงสถานะอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วได้สําเร็จ ซึ่งเบ้ืองหลังของความสําเร็จน้ีอยู่ที่การปรับปรุง
สภาพภูมิประเทศ การปรับชุมชนท้องถ่ินให้เป็นชุมชนเมืองและการอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม 
ประชาชนในประเทศเกาหลีใต้ยังคงกังวลถึงสภาพสังคมและการวางนโยบายภาครัฐที่เก่ียวกับการ
แก้ปัญหาสังคม อันเนื่องจากปัญหาความแตกต่างของวิถีชีวิตในแต่ละชุมชนเมือง และชนบท 
รัฐบาลจึงให้ความสําคัญต่อการจัดต้ังองค์กรเพ่ือสังคมในชนบทด้วยการเร่ิมต้นจากธุรกิจเล็ก ๆ เพ่ือ
สร้างอาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง56 
 ปัจจุบันนี้ประเทศเกาหลีใต้ประสบปัญหาคนว่างงานที่เพิ่มขึ้นและช่องว่างระหว่าง 
คนรวยกับคนจนก็มีมากขึ้น เมื่อปี ค.ศ. 2013 พบอัตราการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่จํานวนร้อยละ 58 
ของจํานวนนักศึกษาจบใหม่ทั้งหมด ทําให้ความต้องการขั้นพื้นฐานและสวัสดิการที่จําเป็น 
เกิดเป็นประเด็นสําคัญของประเทศ ดังน้ัน รัฐบาลเกาหลีใต้จึงพยายามสร้างงานป้อนนักศึกษาจบใหม่
ที่มีจํานวนมากข้ึน รวมถึงผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) คือ 
ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สร้างงานและสนับสนุนบริการทาง
สังคมในท้องถิ่น57  
 ต้ังแต่ยุคพัฒนาอุตสาหกรรมเมื่อปี ค.ศ. 1960 เป็นต้นมา ประเทศเกาหลีใต้ประสบ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของประชากร เช่น การมีบทบาทในสังคมธุรกิจของประชากรหญิง ปัญหา
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 Kyungsik Irene Shim, Eunseong Jeong, Jongik Kim and Mark I. Wilson, 
“Social Enterprise as a Transformative Engine for Urban Communities: Korea as a case 
study,” Accessed August 27, 2015, http://siteresources.worldbank.org/INTURBAN 
DEVELOPMENT/Resources/336387-1369969101352/Shim-et-al-.pdf. 

57
 Young-Chool Choi and Ji-Hyun Jang, “Analysis of Current Conditions 

Facing Social Enterprises in Korea: Policy Issues Regarding Their Sustainable Development,” 
4 International Journal of Business and Social Research (IJBSR) , 119, 123 (2014). 
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จํานวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นและความล่มสลายของชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งประเทศเกาหลีใต้มีบทบาทในการ
ใช้จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์เพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วในกลุ่มองค์การ
เพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-Operation and 
Development-OECD) ประกอบกับบัญหาทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลมีกําลังในการใช้จ่ายงบประมาณ
น้อยลง จึงส่งผลให้รัฐบาลจําเป็นต้องมีนโยบายลดจํานวนประชากรเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 
รัฐบาลเกาหลีใต้พยายามออกนโยบายแก้ไขปัญหาสังคมด้วยการวางวิสัยทัศน์ด้านสังคม (Social 
Vision 2030) เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการบริการสังคม ด้วยการเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย
สาธารณะมากขึ้น ส่งเสริมการก่อตัวขององค์กรภาคสังคมและสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมตลอด
กระบวนการ โดยเฉพาะการกระตุ้นการจ้างงานให้มากข้ึน ทั้งน้ี รัฐบาลเกาหลีใต้ศึกษาหลักการ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมของประเทศเยอรมนีและประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก และจัดสรรกลุ่มโครงการท่ีจะ
สนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศเกาหลีใต้อย่างจริงจัง58 ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. 2007 รัฐบาล
เกาหลีใต้ออกกฎหมายสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม (the Social Enterprises Promotion Act) 
เพ่ือผลักดันและส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศเกาหลีใต้ สามารถดํารงสถานะองค์กร
ดําเนินงานต่อไปได้59 
 
 3.3.1 แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับวิสาหกิจเพื่อสงัคม 
 วิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต้เป็นที่รู้จักในสังคมมากว่า 20 ปีที่ผ่านมา 
แต่ก็ไม่มีคํานิยามท่ีชัดเจนทางด้านวิชาการและการอุตสาหกรรม โดยขณะน้ัน คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า
วิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นองค์กรที่แก้ไขปัญหาการว่างงานของคนเกาหลีใต้ ซึ่งประเทศเกาหลีใต้ประสบ
ปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่าเมื่อปี ค.ศ. 1997 ประชาชนตกงานกันมาก หลายคนกลายเป็นคนไร้บ้าน 
ส่งผลให้รัฐบาลในขณะน้ันเร่งหามาตรการช่วยเหลือด้วยการเปิดตลาดแรงงานให้มากข้ึน 
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 Eric Bidet and EUM Hyung-sik, “Social Enterprise in South Korea: 
History and Diversity,” Accessed August 27, 2015, http://www.parc-
jp.org/solidarityeconomy/about/taiwan20100614/Eric%20Bidet&Hyungisk%20EUM,%20
Social%20Enterprise%20in%20South%20Korea%20Hi.pdf. 

59, Young-Chool Choi and Ji-Hyun Jang, supra note 57. p.124. 
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  3.3.1.1 นิยามของวิสาหกิจเพื่อสังคม 

   เมื่อปี ค.ศ. 2000 รัฐบาลออกกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยพื้นฐานแห่งชาติ 
(the National Basic Living Security Act) เพ่ือสร้างโครงการพ่ึงพาตนเองของกลุ่มธุรกิจเล็ก ๆ และ
สร้างสังคมให้เข้มแข็งขึ้น อันเป็นฐานสําคัญของการสร้างวิสาหกิจเพื่อสังคมในเวลาต่อมา 
ซึ่งกระทรวงแรงงานของประเทศเกาหลีใต้เร่ิมโครงการจ้างแรงงาน (the Social Employment Project) 
ในปี ค.ศ. 2003 เพ่ือสร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีงานทํา รวมถึงการจัดต้ังมูลนิธิเพ่ือการ
พัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคม ในท้ายที่สุด รัฐบาลก็ประกาศบังคับใช้กฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ค.ศ. 2007 (the Social Enterprise Promotion Act 2007) โดยกฎหมายน้ีกําหนดนิยามของวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมไว้ในมาตรา 260 ความว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม คือ องค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตาม
กฎหมาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริการสังคม พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ด้วยการผลิต
และจําหน่ายสินค้าหรือการให้บริการ” ดังน้ัน องค์ประกอบสําคัญสองประการ ที่จะได้รับการรับรอง
ให้เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศเกาหลีใต้ คือ ประการแรก จะต้องเป็นธุรกิจที่ประกอบกิจการ
เพื่อหารายได้ ประการที่สอง จะต้องเป็นธุรกิจที่มุ่งสร้างงานแก่ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการฝึกอบรม
แก่เยาวชน การรักษาสิ่งแวดล้อมและการกระจายรายได้สู่สังคม61 
 

                                           
60

 Article 2 of the Social Enterprise Promotion Act 2007 
 (Definitions) The meanings of the terms used in this Act shall be as 

follows: 
 1. The term “social enterprise” refers to an enterprise certified in 

accordance with Article 7 as one that pursues a social objective, such as raising local 
residents' quality of life, etc., by providing vulnerable groups with social services or 
jobs while conducting business activities, such as the production and sale of goods 
and services, etc; … 

 3. The term “social service” refers to service in the areas of 
education, health, social welfare, the environment and culture and other equivalent 
services in the areas prescribed by the Presidential Decree; 

61
  Young-Chool Choi and Ji-Hyun Jang, supra note 57. p.125. 
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  3.3.1.2 กฎหมายและระเบยีบที่เก่ียวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคม  

  ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศท่ีน่าสนใจในประเด็นการแยกหมวดหมู่ของ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมออกจากการประกอบกิจการทั่วไป เห็นได้จากหลักเกณฑ์ของกฎหมายส่งเสริม
วิสาหกิจเพ่ือสังคม ค.ศ. 2007 (the Social Enterprise Promotion Act 2007) ตามมาตรา 1962 
กําหนดห้ามมิให้กิจการอ่ืนใดใช้คําว่า “Social Enterprise” ต่อท้ายช่ือของกิจการ นอกจากกิจการที่มี
ลักษณะเป็นไปตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนจะต้องรับโทษปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน ตามมาตรา 2363 
กล่าวคือ กิจการน้ันจะต้องมีพันธกิจทางสังคม สร้างบริการสาธารณะแก่สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
อันเป็นไปตามคํานิยามของมาตรา 2 แห่งกฎหมายดังกล่าว ดังน้ัน กิจการใด ๆ ต้องการจดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนและบริษัทที่จดทะเบียนตาม
กฎหมายพาณิชย์ (the Commercial Act) หรือองค์กรไม่แสวงหากําไร สหกรณ์ กลุ่มสหภาพแรงงาน 
ก็จะต้องจดทะเบียนตามมาตรา 8 แห่งกฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ค.ศ. 2007 (the Social 
Enterprise Promotion Act 2007) ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังน้ี 
  1. บุคคลใดที่จะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมจะต้องมีลักษณะสําคัญ 8 ประการ 
ได้แก่ 1.) เป็นองค์กรประเภทห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือองค์กรไม่แสวงหากําไรประเภทใดประเภทหน่ึง 
2.) มีการจ้างพนักงานและมีการประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ 3.) มีวัตถุประสงค์หลักของ
องค์กรเพ่ือการพัฒนาสังคม 4.) การกําหนดนโยบายขององค์กรจะต้องคํานึงถึงประโยชน์ที่ของ
บุคลากรในองค์กรเป็นสําคัญ 5.) ธุรกรรมขององค์กรจะต้องเสียภาษี เว้นแต่กฎหมายจะยกเว้นให้
ไม่ต้องเสียภาษี 6.) ข้อมูลในหนังสือจัดตั้งองค์กรจะต้องเป็นไปตามมาตรา 9 แห่งกฎหมายฉบับน้ี 

                                           
62

  Article 19 of the Social Enterprise Promotion Act 2007 
 (Prohibition of Use of Similar Names) 
 No person other than social enterprises shall use the name of 

social enterprise or any other similar names. 
63 Article 23 of the Social Enterprise Promotion Act 2007 
 (Fine for Negligence) 
 (1) A person who falls under any of the following subparagraphs 

shall be punished by a fine for negligence not exceeding ten million won: 
 A person who uses the name of social enterprise or any other 

similar names in violation of Article 19. 
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7.) องค์กรที่เป็นห้างหุ้นส่วนบริษัทจะต้องแบ่งกําไรสุทธิจํานวน 2 ส่วนใน 3 ส่วนของแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชี เพ่ือใช้จ่ายในภารกิจเพ่ือสังคม 8.) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ประธานาธิบดีประกาศ
กําหนดเป็นการเฉพาะ64 

                                           
64 Article 8 of the Social Enterprise Promotion Act 2007 
 (Certification Requirements and Procedures of Social Enterprises) 
 (1) A person who intends to be certified as a social enterprise shall 

satisfy the following requirements: 1.) It should take the form of an organization 
prescribed by the Presidential Decree, such as a corporation or an association under 
the Civil Law, a company under the Commercial Act or a non-profit private 
organization, etc.; 2.) It should employ paid workers and conduct business activities, 
such as the production and sale of goods and services, etc; 3.) Its main purpose 
should be to realize a social objective, such as raising local residents' quality of life, 
etc., by providing vulnerable groups with social services or jobs or contributing to 
local communities. In this case, detailed criteria for judgment shall be prescribed by 
the Presidential Decree; 4.) It should have a decision-making structure in which 
interested persons, such as service beneficiaries and workers, etc., can participate; 
5.) Revenue from its business activities should meet or exceed the standards 
prescribed by the Presidential Decree; 6.) It should have articles of incorporation, 
rules, etc. In accordance with Article 9; 7.) Where it has distributable profits for each 
fiscal year, it should spend at least 2/3 of the profits for social objectives (applicable 
only to a company under the Commercial Law); and 8.) It should satisfy the other 
matters prescribed by the Presidential Decree regarding operational guidelines. 

 (2) If the Minister of Employment and Labor has granted 
certification to a social enterprise, he/she shall publish this in an official gazette. 

 (3) Necessary matters concerning the methods of and procedures 
for certification of social enterprises shall be prescribed by the Ordinance of the 
Ministry of Employment and Labor and the criteria for certification of social 
enterprises shall be announced by the Minister of Employment and Labor. 
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  กรณีข้อมูลในหนังสือจัดตั้งองค์กรจะต้องเป็นไปตามมาตรา 9 แห่งกฎหมาย
ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ค.ศ. 2007 กําหนดให้มีรายละเอียดคล้ายกับการจัดต้ังบริษัททั่วไป  คือ 
ต้องมีวัตถุประสงค์ของกิจการ ขอบเขตการประกอบธุรกิจ ช่ือกิจการ สถานที่ต้ังสํานักงานแห่งใหญ่ 
ประเภทของกิจการ วิธีการและสัดส่วนการปันผลกําไรแก่ผู้ถือหุ้น การขายทรัพย์สินบริษัท การบริหาร
จัดการทั่วไปของกิจการ แต่มีประเด็นที่แตกต่างจากบริษัททั่วไป คือ เมื่อกิจการล้มละลายหรือมีการ
เลิกบริษัทจะต้องบริจาคทรัพย์สินของบริษัทที่คงเหลืออยู่ในสัดส่วนสองในสามส่วนให้แก่วิสาหกิจเพ่ือ
สังคมอ่ืนที่ยังดําเนินกิจการอยู่65  
  2. เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (the Minister of Employment and Labor) 
อนุมัติใบประกาศรับรองความเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมแล้ว จะดําเนินการประกาศแก่สาธารณชนโดยลง
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ 
  3. หลักเกณฑ์และกระบวนการในการขอใบรับรองการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
จะกําหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรง 
  คณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม (The Social 
Enterprise Support Committee) คือ คณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้

                                           
65

 Article 9 of the Social Enterprise Promotion Act 2007 
 (Articles of Incorporation, etc.) 
 (1) A person who intends to be certified as a social enterprise shall 

have articles of incorporation, rules, etc. (hereinafter referred to as “articles of 
incorporation, etc.”) containing the following matters: 1.) Purpose; 2.) Contents of 
business; 3.) Name of business; 4.) Location of the main office; 5.) Type of 
organization and governance, method of operation and method of decision-making 
on important matters; 6.) Matters concerning profit sharing and re-investment; 
7.) Matters concerning capital contributions and loans; 8.) Matters concerning the 
composition, appointment and dismissal of employees; 9.) Matters concerning 
dissolution and liquidation (where it is a company under the Commercial Law and 
has remaining distributable property, including provisions requiring it to donate at 
least 2/3 of the remaining property to another social enterprise or a public-interest 
fund etc.); and 10.) Other matters prescribed by the Presidential Decree 
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กิจการใดเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมภายใต้อํานาจของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน โดยพิจารณาจาก
เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ากิจการน้ัน ๆ เช่ือมโยงกับภารกิจทางสังคมและการประกอบกิจการธุรกิจ
เข้าด้วยกัน แบ่งเป็น 4 ประเภทกิจการ ได้แก่  
   1. การจ้างผู้พิการเป็นพนักงาน (Work Integration Type) กําหนดให้กิจการ
ต้องจ้างแรงงานมีฝีมือที่เป็นผู้พิการอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจํานวนลูกจ้างทั้งหมดของกิจการ 
   2. การจ้างผู้พิการเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ (Social Services Provision Type) 
กําหนดให้กิจการต้องจ้างผู้พิการเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจํานวนเจ้าหน้าที่
ธุรการทั้งหมดของกิจการ 
   3. การจ้างผู้พิการเป็นลูกจ้างและเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ (a Mixed Type of 
Both) กําหนดให้กิจการต้องจ้างผู้พิการเป็นพนักงานและเจ้าหน้าที่ธุรการอย่างน้อยร้อยละ 50 ของ
จํานวนพนักงานและเจ้าหน้าที่ธุรการทั้งหมดของกิจการ 
   4. ประเภทอื่น ๆ (Others) คือ กิจการที่ไม่เข้าลักษณะ 3 ประเภทข้างต้น 
ยกตัวอย่างเช่น วิสาหกิจเพ่ือสังคมทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  ในปี ค.ศ. 2010 ประเทศเกาหลีใต้มีวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จดทะเบียนทั้งหมด 
288 กิจการ แบ่งเป็นกิจการประเภทที่ 1 มีจํานวนร้อยละ 43 ของวิสาหกิจเพ่ือสังคมทั้งหมด ประเภทที่ 2 
มีจํานวนร้อยละ 13.1 กิจการประเภทที่ 3 มีจํานวนร้อยละ 29.2 กิจการประเภทที่ 4 มีจํานวนร้อยละ 
14.7 โดยเป็นกิจการที่ประกอบธุรกิจเพ่ือสังคมจําพวกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลเด็กและ
เยาวชน การบริการด้านสุขภาพ และงานส่งเสริมด้านวัฒนธรรม66 
 
 3.3.2 แนวคิดในการจัดเก็บภาษีจากวิสาหกิจเพื่อสังคม 
  3.3.2.1 การจัดเก็บภาษีจากการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป 
  การจัดเก็บภาษีจากเงินได้ของผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้ โดยพํานักใน
ประเทศเกาหลีใต้ต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป จะต้องนําเงินได้จากแหล่งเงินได้ทั้งในและนอกประเทศตลอดปี
ภาษีนั้นมาคํานวณเสียภาษี ซึ่งการเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่จะรวมถึงการประกอบกิจการนิติบุคคลที่ 
จดทะเบียนจัดต้ังในประเทศและธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศเกาหลีใต้ด้วย ในทางตรงกันข้าม 
สําหรับผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้จะถูกจัดเก็บภาษีเงินได้จากแหล่งเงินได้ในประเทศเกาหลีใต้
เท่าน้ัน 

                                           
66

 Eric Bidet and EUM Hyung-sik, supra note 58. 
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  ประเภทเงินได้ที่จะถูกจัดเก็บภาษีมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศต่าง ๆ ได้แก่ 
เงินได้จากการประกอบธุรกิจ เงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ ประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและเงินได้อ่ืน ๆ 
ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันจะถูกจัดเก็บในอัตราก้าวหน้า ส่วนเงินได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผลจะถูก
หักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 14 
  เงินได้บางประเภทจะไม่ถูกจัดเก็บภาษี เช่น ผลกําไรจากกองทุนเพ่ือสวัสดิการสังคม 
ดอกเบ้ียจากเงินฝากออมทรัพย์ที่น้อยกว่า 30 ล้านวอนในสถาบันการเงินที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 
ดอกเบ้ียจากเงินฝากออมทรัพย์ที่น้อยกว่า 30 ล้านวอนสําหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ67 อัตราภาษีเงินได้
โดยทั่วไปของบุคคลธรรมดาจะอยู่ระหว่างร้อยละ 11 – 44 ส่วนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ที่ร้อยละ 
17.6 – 30.8 เว้นแต่จะมีกฎหมายลดอัตราภาษีเพ่ือมาตรการทางภาษีบางประการ68 

 
   ก. ภาษีที่เก็บจากเงินได้ของนิติบคุคล 
   การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีบริษัทจะจัดเก็บจากกําไรสุทธิ
ของบริษัทที่มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ ส่วนบริษัทที่ไม่มีสํานักงานใหญ่ในประเทศ
ก็จะจัดเก็บภาษีผ่านสถานประกอบการถาวรหรือมีผู้กระทําการแทนในประเทศเกาหลีใต้ แต่หากไม่มี
การจัดต้ังสถานประกอบการหรือผู้แทนในประเทศ ก็จะถูกจัดเก็บภาษีจากการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เท่าน้ัน สําหรับอัตราภาษีบริษัทแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ประเภทแรกคือ อัตราทั่วไป (General)  
จัดเก็บในอัตราร้อยละ 20 สําหรับเงินได้ 80 ล้านวอนแรก ส่วนที่เกินจะจัดเก็บในอัตราร้อยละ 30 
ประเภทที่สองคือ อัตราสําหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียนกว่า 5 ล้านวอน (Large Nonlisted) 
จัดเก็บในอัตราร้อยละ 20 สําหรับเงินได้ 80 ล้านวอนแรก ส่วนที่เกินจะจัดเก็บในอัตราร้อยละ 33 
ประเภทที่สามคือ อัตราสําหรับองค์กรไม่แสวงหากําไร (Non-Profit) สําหรับเงินได้ 80 ล้านวอนแรก 
จัดเก็บในอัตราร้อยละ 20 ส่วนที่เกินจะจัดเก็บในอัตราร้อยละ 2769  
   การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีบริษัทต่อกรมสรรพากรจะต้องย่ืนภายใน 
75 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยเวลาบัญชี หรือภายใน 90 วัน หากมีผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองการย่ืนแบบ 

                                           
67

 Ministry of Strategy and Finance Korea, “Korean Taxation 2012,” 
Accessed June 27, 2015, https://www.nts.go.kr/eng/data/KOREANTAXATION 2012.pdf. 

68
  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9. น.6. 

69 Price Waterhouse Coopers, Corporate Taxes Individual Taxes 
Foreign Exchange Investment Regulations, (Hong Kong: Price Waterhouse, 1990), p.47. 
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ส่วนการย่ืนแบบคร่ึงปีแรก จะต้องย่ืนภายใน 30 วัน นับแต่สิ้นสุดระยะเวลาหกเดือนแรก และนําภาษี
ที่ชําระไปแล้ว เครดิตออกจากภาษีที่ต้องชําระเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของปีภาษีน้ัน70 
 
   ข. ภาษีที่เก็บจากเงินได้จากการได้รับเงินปันผล 
   บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเกาหลีใต้จะจ่าย 
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้ร้อยละ 100 แต่ถ้าไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะจ่ายเงินปันผลได้เพียง
ไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรทั้งหมด โดยจะจัดเก็บภาษีจากเงินปันผลท่ีจ่ายไปหรือสัดส่วนหุ้นที่เพ่ิมขึ้น 
ยกเว้นการถ่ายโอนหุ้นที่เป็นเงินทุนสํารองและส่วนเกินทุนที่สํารองไว้เพ่ือใช้เป็นทุนของบริษัท71 
 
   ค. ภาษีที่เก็บจากเงินได้ทีเ่กิดจากส่วนเกินทุน 
   การจัดเก็บภาษีจากส่วนเกินทุนในประเทศเกาหลีใต้ เป็นภาษีที่จัดเก็บ
จากเงินได้ประเภทหน่ึง ซึ่งถูกจัดเก็บจากการขายที่ดินหรืออาคาร โดยมีอัตราภาษีตั้งแต่ร้อยละ 32 
ถึงร้อยละ 5372  
   
  3.3.2.2 มาตรการทางภาษีที่ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสงัคม 
  รัฐบาลประเทศเกาหลีใต้ให้ความสําคัญกับการจ้างแรงงานในประเทศเพ่ือสร้าง
รายได้ให้แก่ประชากร ซึ่งรัฐบาลจะให้ความสําคัญแก่ธุรกิจที่จ้างงานในหลากหลายมาตรการ ในปี 
ค.ศ. 2015 รัฐบาลกําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการเครดิตภาษีสําหรับเงินลงทุนเพ่ือการสร้างงาน 
(Tax Credit Rate for Job-Creating Investment) โดยแบ่งมาตรการเป็น 2 ประเภทธุรกิจ 
ได้แก่ 1.) กิจการขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนจํานวนมากจะได้รับการเครดิตภาษีในอัตราร้อยละ 3 
2.) กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมจะได้รับการเครดิตภาษีร้อยละ 4 – 5 ซึ่งการลงทุนในการสร้างงาน
จะต้องอยู่ในอาณาเขตที่กิจการจัดตั้งอยู่และต้องเป็นอุตสาหกรรมการบริการเท่านั้น ไม่รวมถึง
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 ibid., p.51. 
71

 ibid., p.48. 
72

  ibid., p.47-48. 
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การกสิกรรม การประมง การทําเหมืองแร่ การผลิต การเช้ือเพลิง และการก่อสร้าง73 อย่างไรก็ตาม 
มาตรการทางภาษีดังกล่าว เป็นการส่งเสริมแก่องค์กรธุรกิจทั่วไปที่มีภารกิจเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ ไม่เฉพาะเจาะจงถึงองค์ที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมเท่าน้ัน ซึ่งผู้เขียนจะกล่าวถึงมาตรการทาง
ภาษีที่มุ่งส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมในลําดับถัดไป ดังน้ี 
 
   ก. มาตรการทางภาษีทีส่นับสนนุโดยตรงต่อองค์กร 	
   รัฐบาลสนับสนุนเร่ืองมาตรการทางภาษี ด้วยการออกกฎหมายกําหนด
สิทธิประโยชน์ทางภาษีในกรณีพิเศษ (the Special Tax Treatment Control Act) โดยให้วิสาหกิจ
เพ่ือสังคมท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายแล้วจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในช่วงเวลาหน่ึง  
   สําหรับมาตรการทางภาษีในประเทศเกาหลีใต้ รัฐบาลให้ประโยชน์ทาง
ภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยตรงต่อวิสาหกิจเพ่ือสังคม ซึ่งทําให้บริษัทมีต้นทุนดําเนินการที่ตํ่าลงและทําให้
สามารถแข่งขันกับตลาดปกติได้มากขึ้น โดยมาตรา 85-674 แห่งกฎหมายว่าด้วยข้อจํากัดสิทธิทางภาษีใน

                                           
73

 PricewaterhouseCoopers, “Korean Tax Law changes for 2015,” 
Accessed October 20, 2015, http://www.pwccn.com/webmedia/doc/6356772889 
22859830_aptn_2015_kr.pdf. 

74
 Article 85-6 of Restriction of Special Taxation Act 2008 

 (Abatement or Exemption of Corporate Tax, etc. on Social 
Enterprises)  

 (1) A national accredited as a social enterprise on or before 
December 31, 2010 under subparagraph 1 of Article 2 of the Social Enterprise 
Promotion Act shall be entitled to abatement or exemption of tax amount 
equivalent to 50/100 of the corporate tax or the income tax on the income 
generated from the relevant business for the taxable year in which the business 
generates the income for the first time (or the taxable year on which the fifth 
anniversary of the date of accreditation falls, if the business fails to generate any 
income until the taxable year on which the fifth anniversary of the date of 
accreditation falls) and for the taxable years that end within three years from the 
commencement date of the immediately following taxable year. 
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กรณีพิเศษ ค.ศ. 2008 (Restriction of Special Taxation Act 2008) กําหนดหลักเกณฑ์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีได้รับการรับรองในอัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 3 ปี 
นับแต่วันที่จัดต้ังกิจการและมีรายได้ แต่ถ้าในปีใดไม่มีผลกําไรก็ให้ยกสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไปใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปได้ไม่เกิน 5 ปี 
 
   ข. มาตรการทางภาษีท่ีสนับสนุนโดยอ้อมต่อผู้สนับสนุน 
   ตามกฎหมายว่าด้วยข้อจํากัดสิทธิทางภาษีในกรณีพิเศษ ค.ศ. 2008 
(Restriction of Special Taxation Act 2008) และกฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ค.ศ. 2007 
(the Social Enterprise Promotion Act 2007) ไม่ได้กําหนดสิทธิประโยชน์แก่ผู้ลงทุนหรือบริจาค
เงินแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม มาตรา 1375 แห่งกฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ค.ศ. 2007 กําหนดสิทธิประโยชน์ด้านเงินประกันสังคมแก่ลูกจ้างในวิสาหกิจเพ่ือสังคมด้วย กล่าวคือ 
รัฐอาจอุดหนุนเงินประกันการจ้างแรงงานและค่าทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุในการทํางานบางส่วน 
รวมถึงมาตรการด้านอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมอีกมาก ดังนี้ 
   ประการแรกคือ การให้คําปรึกษาแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีจดทะเบียนใหม่
ในด้านการบริหารธุรกิจ ทั้งเรื่องการบริหารงานบุคคล การจ้างงาน และการบัญชี เปรียบเหมือนกับพ่ีเลี้ยง 
ที่คอยแนะนํากิจการอย่างต่อเน่ือง ตามมาตรา 1076 กฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ค.ศ. 2007  

                                           
75

 Article 13 of the Social Enterprise Promotion Act 2007 
  (Reduction or Exemption of Taxes and Support for Social Insurance 

Premium) (2) The State may support part of the employment insurance premiums 
and industrial accident compensation insurance premiums under the Act on the 
Collection, etc. of Employment Insurance and Industrial Accident Compensation 
Insurance Premium, the insurance premiums under the National Health Insurance 
Act, and the pension contributions under the National Pension Act. 

76
 Article 10 of the Social Enterprise Promotion Act 2007 

 (Business Support, etc.) (1) The Minister of Employment and Labor 
may provide support, such as provision of professional advice and information, etc., 
in the areas of business management, technology, taxation, labor affairs, accounting, 
etc. as may be needed for the establishment and operation of a social enterprise. 
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   ประการที่สอง รัฐบาลจะให้การสนับสนุนวิทยากรด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจเพ่ือสังคม อบรมให้เกิดองค์ความรู้ และการให้ความรู้ตลอดเวลา 
ผ่านระบบสื่อสารช่องทางต่าง ๆ ตามมาตรา 10-277 กฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ค.ศ. 2007 
   ประการที่สาม รัฐบาลสนับสนุนด้านการเงินด้วยการให้กู้เงินจากรัฐบาล 
เพ่ือเป็นค่าซื้อหรือเช่าที่ดินเพ่ือต้ังสถานประกอบการ ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของกิจการ โดยมีดอกเบ้ีย
อัตราตํ่าตามมาตรา 1178 กฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ค.ศ. 2007 

  นอกจากการกําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว กฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม ค.ศ. 2007 (the Social Enterprise Promotion Act 2007) ยังกําหนดมาตรการกํากับดูแล
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วย เพ่ือให้การดําเนินกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นไปตาม
เจตนารมย์ของกฎหมายที่มุ่งสร้างสรรค์สังคมให้ดีย่ิงขึ้น โดยมาตรา 1779 ให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีได้รับ
การจดทะเบียนแล้วจะต้องจัดทํารายงานการดําเนินกิจการ (Business Report) ที่มีรายละเอียด 

                                           
77

 Article 10-2 of the Social Enterprise Promotion Act 2007 
 (Support, etc., for Education and Training)  
 The Minister of Employment and Labor may conduct education 

and training to cultivate the professional workforces needed for the establishment 
and operation of social enterprises and improve the skills of social enterprise workers. 

78
 Article 11 of the Social Enterprise Promotion Act 2007 

 (Support for Facility Expenses, etc.) 
 The State or a local government may provide subsidies or loans for 

land purchase expenses, facility expenses, etc., or lease national and public land as 
may be necessary for the establishment and operation of social enterprises. 

79 Article 17 of the Social Enterprise Promotion Act 2007 
 (Report, etc.) (1) A social enterprise shall prepare a business report 

containing the matters prescribed by the Ordinance of the Ministry of Employment 
and Labor, such as business results and the participation of interested persons in 
decision making, etc., and submit it to the Minister of Employment and Labor by the 
end of April of every fiscal year.  
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ซึ่งจะต้องย่ืนรายงานการดําเนินกิจการภายในเดือนเมษายนของทุกปี และกระทรวงแรงงานมีอํานาจ
เรียกผู้ประกอบการส่งมอบเอกสารสําคัญเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 
 
3.4 มาตรการในการจัดเก็บภาษีจากวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศญี่ปุ่น  

 
 การพัฒนาสังคมในประเทศญี่ปุ่นเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาล แต่ภาคเอกชนก็มีแนวโน้ม 
ที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมมากยิ่งขึ ้น โดยการจัดต้ังองค์กรไม่แสวงหากําไร (Non-Profits 
Organization) และวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ซึ่งมีการสํารวจพบว่าทรัพย์สินที่
หมุนเวียนอยู่ในแวดวงการลงทุนเพ่ือสังคมเมื่อปี ค.ศ. 2014 มีมูลค่าสูงกว่า 16 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 
อันแสดงให้เห็นถึงความนิยมในการลงทุนเพื่อสังคมของคนญี่ปุ่น กระแสการลงทุนดังกล่าวน้ี เริ่ม
เกิดขึ้นจากเหตุภัยพิบัติสามคร้ังติดต่อกันในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2011 ก่อให้เกิดสถาบันการเงินและ
กองทุนเอกชนต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางการเคลื่อนย้ายเงินทุนเพ่ือเร่งแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น  
 ประเทศญี่ปุ่นมีกิจการเพื่อสังคมหลายรูปแบบ สามารถแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 
1.) กลุ่มองค์กรไม่แสวงหากําไร (Non-Profit) 2.) กลุ่มสหกรณ์ (Cooperatives) 3.) กลุ่มองค์กรเพ่ือ
สวัสดิการสังคม (Social Welfare Organizations) 4.) กลุ่มองค์กรการศึกษา (Education 
Organizations) 5.) กลุ่มสมาคม และมูลนิธิ (Associations and Foundations)80 
 โดยวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี เน้นศึกษากรณีกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากําไร (Non-profit) 
เน่ืองจากมีลักษณะองค์กรที่ใกล้เคียงกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม เน่ืองด้วยมีการประกอบการเพ่ือหารายได้ 
แต่ไม่มีการแบ่งเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและมีมาตรการทางภาษีสนับสนุน และมีการให้คํานิยามไว้ใน
ส่วนที่ 3 แห่งกฎหมายส่งเสริมกิจการที่ไม่แสวงหากําไร ค.ศ. 2003 (Law to Promote Specified 
Nonprofit Activities 2003 (Chapter III. Special Treatment Under Tax Law)) โดยจะใช้คําว่า 
“องค์กรวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Public Interest Corporation)” 

                                           
80

 The Japan National Advisory Board, “The Social Impact Investment 
Landscape in Japan,” Accessed March 27, 2015, http://www.socialimpactinvest 
ment.org/reports/Japan%20NAB%20FINAL.pdf. 
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 3.4.1 แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับวิสาหกิจเพื่อสงัคม 
  3.4.1.1 นิยามของวิสาหกิจเพื่อสังคม 

  ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social 
Enterprise) แต่ประเทศในแถบตะวันตกมีวิสาหกิจเพ่ือสังคมมากมาย จึงเป็นเหตุที่ทําให้ประเทศญี่ปุ่น
ตระหนักถึงบทบาทของวิสาหกิจเพ่ือสังคม ซึ่งบ่งช้ีถึงการประกอบการรูปแบบหน่ึงภายใต้คําจํากัดความ
ว่า “การมีรายได้ขององค์การที่ไม่แสวงหากําไร (Earned Income Nonprofits) 
  แม้ ว่าวงการการศึกษาจะเข้าใจถึ งองค์กรไม่แสวงหากําไร  (Nonprofit 
Organization) มาอย่างยาวนาน อีกทั้ง คนญี่ปุ่นจะเข้าใจว่าองค์กรไม่แสวงหากําไรเป็นองค์กรเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะและมีช่ือเรียกเป็นการเฉพาะว่า “NPOs” ซึ่งถือเป็นองค์กรวิสาหกิจเพ่ือสังคม
ประเภทเดียวในความเข้าใจของคนญี่ปุ่นที่มีลักษณะการทํางานของอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสังคม
และมีกฎหมายรับรองสถานะองค์กรอย่างชัดเจน แม้ว่าในความเป็นจริงจะมีกลุ่มองค์กรอีก
หลากหลายประเภทที่มีภารกิจเช่นเดียวกัน แต่ไม่ได้รับการรับรองสถานะทางกฎหมาย 
  สําหรับ NPOs มีจุดเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของเหล่าอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือ
ผู้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่จังหวัดโกเบเมื่อปี ค.ศ. 1995 ซึ่งเป็นจุดกําเนิดของ
กฎหมายส่งเสริมกิจการที่ไม่แสวงหากําไร (the Law to Promote Specified Nonprofit 
Activities) หรือเรียกโดยย่อว่า “NPO Law” ในปี ค.ศ. 1998 อันเป็นผลสําเร็จของรัฐบาลญี่ปุ่น
ที่พยายามผลักดันให้เกิดกฎหมายฉบับน้ี เพ่ือแก้ไขปัญหาการไร้สถานะทางกฎหมายขององค์กร
ไม่แสวงหากําไรที่มีอยู่ก่อนที่กฎหมายฉบับน้ีบังคับใช้ 
  กฎหมายส่งเสริมกิจการที่ไม่แสวงหากําไร ค.ศ. 2003 (the Law to Promote 
Specified Nonprofit Activities 2003) อนุญาตให้กลุ่มอาสาสมัครที่ตั้งขึ้นก่อนกฎหมายบังคับใช้ 
มีสิทธิได้รับสถานะทางกฎหมายของกลุ่มตนอย่างเสรีและเท่าเทียม เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายฉบับน้ี 
เป็นระยะเวลาสิบปี ปรากฏจํานวนกลุ่มองค์กรอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนกว่า 35,000 องค์กร ซึ่งเกือบ
ครึ่งหน่ึงของจํานวนดังกล่าว เป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กและมีงบประมาณใช้จ่ายต่อปีไม่เกิน 1 ล้านเยน 
และมีเพียงร้อยละ 18.4 ที่มีงบประมาณใช้จ่ายต่อปีเกินกว่า 30 ล้านเยน แหล่งที่มาของรายได้ส่วนใหญ่
มาจากการรับบริจาค ค่าสมัครสมาชิก และเงินอุดหนุนต่าง ๆ ดังน้ัน จึงเป็นสาเหตุสําคัญที่ต้องขยาย
ฐานแหล่งรายได้ด้วยการขายสินค้าและการให้บริการเพ่ือความม่ันคงทางการเงิน ซึ่งพัฒนาการมาเป็น 
“วิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งญี่ปุ่น (Japanese Social Enterprise)” ในรูปแบบขององค์กรไม่แสวงหากําไร 
ที่สามารถหารายได้จากการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัททั่วไป 
  ในทศวรรษที่ 20 เป็นช่วงยุคการปฏิรูปสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น เหล่าองค์กร
ไม่แสวงหากําไรและสหกรณ์ต่าง ๆ ให้ความสําคัญกับการบริการด้านสุขภาพของประชาชน 
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ด้วยรูปแบบผสมผสานทางการตลาด ทั้งการให้บริการความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเยาวชน 
จึงเป็นแหล่งรายได้ที่กว้างขึ้นมากกว่าเดิม รวมท้ังการสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคมของกระทรวง
สาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ (Ministry of Health, Laborand Welfare (MHLW)) 
มุ่งสร้างงานแก่ผู้พิการเพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะแสวงหากําไรหรือไม่แสวงหากําไรมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนภารกิจของกิจการมาในด้านงาน
บริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและเยาวชนมากข้ึน อันเป็นที่มาขององค์กรบางประเภทที่มีลักษณะ
ลูกผสม (Mixed-Form) เพ่ือกระตุ้นการแข่งขันในตลาดและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ81 
  ในปี ค.ศ. 2013 รัฐบาลญี่ปุ่นสํารวจรายได้ของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในรูปแบบของ
องค์กรไม่แสวงหากําไรที่สามารถประกอบกิจการหารายได้ทางธุรกิจมีจํานวน 11,881 องค์กร 
ที่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจในอัตราร้อยละ 55.3 ของรายได้ทั้งหมด รายได้จากการสนับสนุน
ของรัฐบาลร้อยละ 16.7 รายได้จากการรับบริจาคร้อยละ 5.3 รายได้จากค่าสมาชิกร้อยละ 3.4 
และรายได้อ่ืน ๆ ร้อยละ 19.382 
 
  3.4.1.2 กฎหมายและระเบยีบที่เก่ียวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคม  

  ประเทศญี่ปุ่นมีวิวัฒนาการด้านกฎหมายที่เก่ียวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคมต้ังแต่ปี 
ค.ศ. 2007 ด้วยการแก้ไขกฎหมายบริษัท (the Corporate Law) ให้เอ้ือต่อการจัดต้ังองค์กรธุรกิจที่มี
สภาพกิจการเงินลงทุนที่ตํ่าและไม่แสวงหากําไรเป็นหลัก อันเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดต้ังวิสาหกิจเพ่ือสังคม
ในรูปแบบองค์กรไม่แสวงหากําไรท่ีสามารถประกอบกิจการธุรกิจได้ ต่อมาในปี ค.ศ. 2009 รัฐบาล
ริเริ่มการประชุมเพื่อปฏิรูปการบริการสาธารณะ (New Public Commons) โดยเน้นให้องค์กร
ไม่แสวงหากําไรเป็นแกนหลักสําหรับการบริการสังคม โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินผ่านกองทุนกว่า 
210 ล้านเหรียญสหรัฐสําหรับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมแก่ผู้ประกอบการด้านสังคมจํานวน 
800 ราย เป็นระยะเวลาสองปี 
  อย่างไรก็ตาม ประเทศญี่ปุ่นยังไม่มีบทบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดต้ังวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมในรูปแบบองค์กรธุรกิจแบบผสมผสาน ดังเช่น บริษัทเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชน 

                                           
81

 Masanari Sakurai and Satoru Hashimoto, “Exploring the distinctive 
feature of social enterprise in Japan,” Accessed September 30, 2015, http://www 
.euricse.eu/sites/default/files/db_uploads/documents/1254841022_n192.pdf. 

82
 The Japan National Advisory Board, supra note 80. 
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(Community Interest Company (CIC)) ของประเทศอังกฤษ หรือบริษัทจํากัดการแสวงหากําไร 
(the Low-Profit Limited Liability Company (L3C)) ของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ประเทศญี่ปุ่น
มีกฎหมายที่รองรับองค์กรเพื่อสังคมในรูปแบบองค์กรไม่แสวงหากําไรท่ีสามารถประกอบกิจการด้าน
ธุรกิจได้ โดยกฎหมายที่ช่ือว่า “กฎหมายส่งเสริมกิจการที่ไม่แสวงหากําไร ค.ศ. 2003 (the Law to 
Promote Specified Nonprofit Activities 2003)”  
  กฎหมายส่งเสริมกิจการที่ไม่แสวงหากําไร ค.ศ. 2003 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาสังคมที่เกิดจากกิจการขององค์กรไม่แสวงหากําไร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ
อาสาสมัครหรือรูปแบบอ่ืนใดที่เป็นการสร้างประโยชน์ต่อสังคม จะต้องดําเนินการตามกฎเกณฑ์ที่
กําหนดโดยกฎหมายฉบับน้ี83 
  สําหรับการกําหนดนิยามของกิจการเพ่ือสังคม (Specified nonprofit activities) 
และการเป็นองค์กรไม่แสวงหากําไรที่มีกิจการเพ่ือสังคม (Specified nonprofit corporation) น้ัน 
จะต้องมีลักษณะดังต่อไปน้ี 
   กิจการเพ่ือสังคม (Specified nonprofit activities) หมายถึง กิจกรรมทั้งหลาย
ที่ระบุไว้ท้ายกฎหมาย เช่น การสนับสนุนการศึกษา (Promotion of Social Education) การคุ้มครอง
ผู้บริโภค (Protection of consumers) การบรรเทาผลกระทบจาภัยพิบัติ (Disaster relief) และ
รวมถึงกิจกรรมใด ๆ ที่มุ่งพัฒนาและสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม 
   การเป็นองค์กรไม่แสวงหากําไรที่มีกิจการเพ่ือสังคม (Specified nonprofit 
corporation) จะต้องมีลักษณะดังน้ี  
   1. เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรและต้องมี 2 องค์ประกอบ ดังน้ี 
      ก. ต้องมีข้อบังคับที่เป็นธรรมเกี่ยวกับการคัดเลือกรับสมาชิก และการสิ้นสภาพ
สมาชิกขององค์กร 

                                           
83 Article 1. of the Law to Promote Specified Nonprofit Activities 2003 
 (Purpose) 
 The purpose of this law is to promote the sound development of 

specified nonprofit activities in the form of volunteer and other activities freely 
performed by citizens to benefit society, through such measures as the provision of 
corporate status to organizations that undertake specified nonprofit activities, and 
thereby to contribute to advancement of the public welfare. 



91 
 

 

      ข. เจ้าหน้าที่ขององค์กรเพียง 1 ใน 3 ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดขององค์กรจะมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนหรือเงินเดือนจากองค์กร 
   2.  เป็นองค์กรที่มีกิจการสอดคล้องกับลักษณะดังต่อไปน้ี84 
      ก. ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ศาสนา การจัดพิธีกรรม และการให้การศึกษา
หรืออุปถัมภ์ศาสนิกชนหรือผู้เลื่อมใสในศาสนานั้น ๆ 
      ข. ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน ผลักดัน หรือต่อต้านที่เก่ียวข้องกับการเมือง 

                                           
84

 Article 2. of the Law to Promote Specified Nonprofit Activities 2003 
 (Definitions) 
 1. “Specified nonprofit activities” under this law shall mean those 

activities specified in the attached schedule, which are for the purpose of 
contributing to advancement of the interests of many and unspecified persons. 

 2. “Specified nonprofit corporation” under this law shall mean an 
organization that has as its main purpose the implementation of specified nonprofit 
activities, that conforms with each of the following items, and that is a corporation 
established under the provisions of this law: 

 i. an organization that is covered by both of the following items 
and is not for the purpose of generating profits: 

 a. provisions regarding acquisition and loss of qualifications for 
membership are not unreasonable; 

 b. the number of officers receiving remuneration total no more 
than one-third of the total number of officers; 

 ii. an organization whose activities conform with each of the 
following items: 

 a. the activities are not for the purpose of propagating religious 
teachings, performing ceremonies, or educating or fostering believers; b. the activities 
are not for the purpose of promoting, supporting, or opposing a political principle; c. 
the activities are not for the purpose of recommending, supporting, or opposing a 
candidate (including a prospective candidate) for a public office  
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      ค. ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนบุคคลใดเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือเป็น
เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ 
   องค์กรที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายน้ี จะมีสิทธิใช้ช่ือ “องค์กรไม่แสวงหา
กําไรที่มีกิจการเพื่อสังคม (specified nonprofit corporation)” เป็นส่วนหนึ่งของชื่อกิจการ 
ส่วนองค์กรอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้รับรองตามกฎหมายน้ี จะไม่มีสิทธิใช้ช่ือหรือข้อความท่ีมีความหมายคล้ายกับ 
“specified nonprofit corporation” โดยเด็ดขาด85 
 
 3.4.2 แนวคิดในการจัดเก็บภาษีจากวิสาหกิจเพื่อสังคม 
  3.4.2.1 การจัดเก็บภาษีจากการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป 
 เศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนับตั้งแต่สงครามโลก
ครั้งที่สองยุติลง โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมและการจ้างงานทําให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น มีการค้า
ระหว่างประเทศมากขึ้น แต่ระบบภาษีอากรของญี่ปุ่นเพ่ิงเริ่มปฏิรูปในช่วงปี ค.ศ. 1989 โดยเฉพาะ
การปรับเปลี่ยนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีบริษัทให้ลดลง เพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม และการปรับเปลี่ยนอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ลดลงเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มขึ้นของรายได้ที่มากขึ้นอย่างรวดเร็ว86 ซึ่งรายละเอียดของการจัดเก็บภาษีจากเงินได้ของ 
นิติบุคคล เงินได้จากการรับเงินปันผล และเงินได้จากส่วนเกินทุน มีรายละเอียดดังน้ี 

 
   ก. ภาษีที่เก็บจากเงินได้ของนิติบคุคล 
   การจัดเก็บภาษีการประกอบธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นโดยทั่วไป จะจัดเก็บ
จากผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ซึ่งพิจารณาจากสํานักงานใหญ่ที่จัดต้ังอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และจากการมี
เงินได้ในประเทศ ซึ่งพิจารณาจากการประกอบกิจการของธุรกิจต่างชาติที่เข้าไปประกอบกิจการใน

                                           
85

 Article 4. of the Law to Promote Specified Nonprofit Activities 2003 
 (Restriction on use of name)  
 No entity other than a specified nonprofit corporation may use the 

words “specified nonprofit corporation” within its name or any wording that can be 
confused with same. 

86
 Yuji Gomi, Guide to Japanese Taxes 1989-90, (Tokyo : CCH group., 

1989), p.2-3. 
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ประเทศญี่ปุ่น และมีเงินได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งฐานภาษีคือกําไรสุทธิจาก
การประกอบธุรกิจหรือการประกอบวิชาชีพ เช่น การขายสินค้า การผลิต การเกษตร การประมง 
การโรงแรม ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี นักแสดง เป็นต้น โดยให้หักรายจ่ายที่จําเป็นตามกฎหมาย
ก่อนนําไปคํานวณภาษี87 ตามมาตรา 488 แห่งกฎหมายภาษีบริษัท ค.ศ. 2014 (Corporation Tax 
Act 2014) 
   นิติบุคคลบางประเภทจะมีการจัดเก็บภาษีที่แตกต่างจากหลักทั่วไป89 เช่น 
สหกรณ์ (Co-operatives) องค์กรที่ทําประโยชน์สาธารณะ (Public Interest Corparations) โดยที่
สหกรณ์รวมถึงสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์วิสาหกิจขนาดย่อมเป็นต้น จะถูกจัดเก็บภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอัตราที่ตํ่ากว่าอัตราภาษีปกติ90 และหากสหกรณ์จ่ายเงินปันผลแก่สมาชิกก็จะสามารถ
นําจํานวนเงินที่จ่ายไปหักเป็นรายจ่ายในการคํานวณภาษีของสหกรณ์รายนั้นได้ตามมาตรา 60-2

                                           
87

  ibid., p.113. 
88

 Article 4 of Corporation Tax Act 2014 
 (Taxpayer) 
 (1) A domestic corporation shall be liable to pay corporation tax 

pursuant to this Act; provided, however, that a corporation in the public interest, etc. 
or association or foundation without juridical personality, which is a domestic 
corporation, shall be liable only where it conducts a profit-making business, it 
accepts the position of trustee of a trust subject to corporation taxation or it 
performs retirement pension services, etc. prescribed in Article 84(1) (Calculation of 
the Amount of Retirement Pension Fund). 

89
  Yuji Gomi, supra note 86, p.174-175. 

90
  Article 66. of Corporation Tax Act 2014 

 (3) The amount of corporation tax on taxable income for each 
accounting period imposed on public interest corporations, etc. (except general 
corporate associations, etc.) or domestic cooperatives shall be the amount 
computed by multiplying the taxable income for each accounting period by the tax 
rate of 19/100. 
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แห่งกฎหมายภาษีบริษัท ค.ศ. 201491 สําหรับองค์กรที่ทําประโยชน์สาธารณะถ้าองค์กรมีผลกําไรจาก
การประกอบธุรกิจก็จะต้องนําไปคํานวณเพ่ือเสียภาษีด้วย ทั้งน้ี จะได้รับสิทธิประโยชน์ให้คํานวณใน
อัตราที่ตํ่ากว่าอัตราปกติ ซึ่งมาตรา 66 (3) กําหนดอัตราภาษีไว้ที่ร้อยละ 19  
   การคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจะพิจารณาจากรอบระยะเวลาบัญชีที่มี
เงินได้ (โดยปกติจะถือตามปีปฏิทิน) เมื่อนํารายได้หักรายจ่ายแล้วให้นําเงินจํานวนน้ันเสียภาษีตาม
อัตราที่กฎหมายกําหนด แต่ถ้ามีผลประกอบการขาดทุนจะได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินได้มาคํานวณเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี ค.ศ. 201492 มาตรา 66 แห่งกฎหมาย
ภาษีบริษัท ค.ศ. 2014 กําหนดให้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 25.5 แต่ถ้านิติบุคคลที่

                                           
91

 Article 60-2 of Corporation Tax Act 2014 
 (Inclusion in gross expense of dividend from business with 

cooperative association,etc.) 
 The following amounts, which a corporative association, etc. has 

decided to disburse at the final settlement of accounts of each accounting period, 
shall be included in gross expense in computing the amount of income of the said 
accounting period : 

 (i)The amount distributed to its copartners or other members 
according to the volumes or values of their dealings or other quantities which they utilized 
in the business of the cooperative association, etc. during the said accounting period ; 

 (ii)The amount distributed to its copartners or other members 
according to the degree to which they have been involved in the business of the 
cooperative association, etc. during the said accounting period ; 

92
  Article 66. of Corporation Tax Act 2014 

 The amount of corporation tax on the income of each accounting 
period imposed on an ordinary corporation, general corporate associations, etc. 
(meaning general corporate associations, general corporate foundations, public 
interest corporate associations and public interest corporate foundations as listed on 
Schedule No.2;… which is a domestic corporation, shall be the amount computed by 
multiplying taxable income for each accounting period by the tax rate of 25.5/100. 
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มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านเยนขึ้นไปและมีกําไรสุทธิที่จะต้องเสียภาษีกว่า 8 ล้านเยนขึ้นไป อัตรา
ภาษีจะลดเหลือเพียงร้อยละ 19 เท่าน้ัน นอกจากน้ี รัฐบาลกําหนดอัตราภาษีพิเศษแก่วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีรายได้ไม่เกิน 8 ล้านเยน จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยให้ลด
อัตราภาษีลงจากร้อยละ 18 เหลือร้อยละ 15 (เฉพาะช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2012 
ถึง 31 มีนาคม ค.ศ. 2015 แต่ถ้ามีรายได้เกินกว่า 8 ล้านเยนในรอบระยะเวลาบัญชีใด จะต้องเสียภาษี
อัตราร้อยละ 16.5 อย่างไรก็ตาม อัตราภาษีเงินได้โดยทั่วไปของบุคคลธรรมดาจะอยู่ระหว่างร้อยละ    
20 – 50 ส่วนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ที่ร้อยละ 42.3 เว้นแต่จะมีกฎหมายลดอัตราภาษีเพ่ือ
มาตรการทางภาษีบางประการ93 
   นอกจากภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว ธุรกิจที่ประกอบกิจการในญี่ ปุ่น 
จะต้องเสียภาษีท้องถิ่นเพื่อการอาศัย (Local Inhabitants Tax) ให้แก่จังหวัดและเทศบาล 
โดยพิจารณาจากขนาดของกิจการ ทุนของกิจการและจํานวนลูกจ้างของกิจการ อีกทั้ง ยังมีภาษี
วิสาหกิจท้องถิ่น (Local Enterprise Tax) ที่จัดเก็บโดยส่วนราชการจังหวัด เก็บจากรายได้และปัจจัย
การผลิตของกิจการที่ต้ังอยู่ในเขตจังหวัดน้ัน และภาษีอสังหาริมทรัพย์ (Real Property Tax) 
เทศบาลจะจัดเก็บภาษีจากมูลค่าเพ่ิมของทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของกิจการในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาแต่ละปี ในอัตราร้อยละ 1.4 รวมถึงการจําหน่ายจ่ายโอนก็จะเสียภาษีใน
อัตราร้อยละ 0.4 ถึงร้อยละ 294 

 
   ข. ภาษีที่เก็บจากเงินได้จากการได้รับเงินปันผล 
   การจัดเก็บเงินได้จากเงินปันผลจะเก็บจากเงินปันผล การลงทุนในทรัสต์ 
รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับจากหลกัทรัพย์ (Securities) ซึ่งผู้เสียภาษีจะต้องนําเงินได้จากเงินปันผล
ไปรวมคํานวณภาษีรวมกับเงินได้ประเภทอ่ืน ๆ ด้วยในปีภาษีน้ัน เว้นแต่ผู้เสียภาษีถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 
ในอัตราภาษีที่สูงกว่าก็จะมีสิทธิเลือกให้เป็นจํานวนเงินภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐก็ได้ ไม่ต้องนําไปรวม
คํานวณกับเงินได้ประเภทอ่ืน ๆ95  

                                           
93

  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9. น. 7. 
94

 Deloitte, “Japan Highlights 2014,” Accessed August 30, 2015, 
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-
japanhighlights-2015.pdf. 

95
  Yuji Gomi,, supra note 86, p.115 



96 
 

 

   ในส่วนการจ่ายเงินปันผลของนิติบุคคลหน่ึงให้อีกนิติบุคคลหนึ่งที่ต้ังอยู่
ในญี่ปุ่นเช่นกัน จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ถ้าหากนิติบุคคลผู้รับเงินปันผลน้ันจ่ายเงินค่าหุ้น
เต็มจํานวนแล้ว และมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด เป็นระยะเวลา 
6 เดือน ก่อนที่จะมีการจ่ายเงินปันผล แต่ถ้านิติบุคคลผู้ได้รับเงินปันผลถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
จํานวนหุ้นทั้งหมด หรือถือหุ้นไม่ครบ 6 เดือนก่อนที่จ่ายเงินปันผล นิติบุคคลนั้นจะต้องนําเงินปันผล
เพียงร้อยละ 50 ของจํานวนเงินปันผลที่ได้รับ มาคํานวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล96 ตามมาตรา 2397 
แห่งกฎหมายภาษีบริษัท ค.ศ. 2014 
 
   ค. ภาษีที่เก็บจากเงินได้ทีเ่กิดจากส่วนเกินทุน 

 ประเทศญี่ปุ่น ส่วนเกินทุนถือเป็นรายได้จากการโอนอย่างหน่ึง เช่น การ
ขายหุ้นหรือขายที่ดิน ซึ่งการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะมีการกําหนดห้ามไม่ให้หักค่าใช้จ่าย
หรือหักได้ตามอัตราที่กําหนดเป็นพิเศษ แต่ในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล จะปฏิบัติต่อผลได้จาก
ทุนหรือส่วนเกินทุนเหมือนเป็นเงินได้ธรรมดาอย่างหน่ึง98 กล่าวคือ99 ผู้ได้รับเงินได้ส่วนเกินทุนจะต้อง

                                           
96

  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9, น.18 - 21 
97

  Article 23. of Corporation Tax Act 2014 
 (Exclusion of dividends received, etc. from gross revenue) Where a 

domestic corporation receives the amounts listed below, the amount of dividends 
shall not be included in gross revenue in computing taxable income for the domestic 
corporation in each accounting period. (i) The amount of dividend of surplus or 
dividend of profits or distribution of surplus 

98
 สุเมธ ศิริคุณโชติ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 48, น.41. 

99
  Article 61-2 of Corporation Tax Act 2014 

 (Inclusion of capital gain or loss due to transfer in gross revenue or 
gross expense) Where a domestic corporation transfers securities, the amount of gain 
due to the transfer shall be included in gross revenue or gross expense in computing 
taxable income for the accounting period including the day that a contract on the 
transfer is concluded with the exception of cases where the provisions of Articles 62 
to 62-5 are applied. 
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นํามารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ประจําปีกับเงินได้ประเภทอ่ืน ๆ เช่น เงินเดือน เงินที่ได้รับจากการ
รับทํางานให้ เป็นต้น โดยจะต้องมาคํานวณเป็นรายได้และหักรายจ่ายร่วมกันตามมาตรา 61-2 แห่ง
กฎหมายภาษีบริษัท ค.ศ. 2014 

 การโอนหลักทรัพย์หรือหุ้นของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล คําว่า 
“โอน” รวมถึงการขาย และการแลกเปลี่ยน โดยปกติแล้ว จะโอนหุ้นผ่านมีคนกลาง (Dealers) และ
จัดเก็บภาษีจากคนกลาง แต่ในบางกรณีจะยกเว้นการจัดเก็บภาษีจากคนกลาง หากมีการติดอากร
แสตมป์บนเอกสารสัญญาแล้ว100 สําหรับการคํานวณภาษีจากส่วนเกินทุน จะคํานวณจากส่วนต่างที่
เป็นผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน ซึ่งจะนําจํานวนเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทั้งหมดหักลบ
ค่าต้นทุนของการได้มา การติดต้ัง หรือการพัฒนาทรัพย์ซึ่งทรัพย์น้ัน และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการ
โอน จากนั้นให้หักลบด้วย “กรณีพิเศษเพ่ือการลดหย่อนภาษีจากการโอนทรัพย์ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ 
(Special Deduction for Capital Gains on Movable Property)” ทั้งน้ี การโอนทรัพย์ที่เป็น
อสังหาริมทรัพย์จะไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีกรณีพิเศษข้างต้น101 

 สําหรับอัตราภาษีที่จัดเก็บจากส่วนเกินทุนจากการขายที่ดินหรือทรัพย์
อ่ืนใดที่มีลักษณะคล้ายกัน จะอยู่ที่ร้อยละ 20 และร้อยละ 30 ของผลได้จากการขายท่ีดินที่ต้ังอยู่ใน
ประเทศญี่ปุ่น หรือผลได้จากการแบ่งกรรมสิทธ์ิบางส่วนในที่ดินน้ัน หักลบจากค่าธรรมเนียมการโอน 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่กฎหมายกําหนดให้เป็นกรณีพิเศษ ทั้งน้ี กรณีที่เป็น
บริษัทหรือนิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษี (Non-Taxable Corporation) จะไม่ต้องเสียภาษีจาก   
ส่วนเกินทุนที่ได้รับ102 

  
  3.4.2.2 มาตรการทางภาษีที่ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสงัคม 
   ก. มาตรการทางภาษีทีส่นับสนนุโดยตรงต่อองค์กร  
   วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Public Interest Corporation) เป็นองค์กรรูปแบบหน่ึง 
ที่ถูกกําหนดนิยามโดยกฎหมายภาษีบริษัท (the Corporate Tax) ถ้าหากองค์กรมีผลกําไรจากการ
ประกอบธุรกิจก็จะต้องนําไปคํานวณเพ่ือเสียภาษีด้วย แต่จะได้รับมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาล 

                                           
100

  Yuji Gomi, supra note 86, p.38. 
101

  ibid., p.113 - 114. 
102

  ibid., p.227 - 228. 
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โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ให้คํานวณภาษีในอัตราที่ตํ่ากว่าอัตราปกติทั่วไป103 ซึ่งมาตรา 66 (3) 
แห่งกฎหมายภาษีบริษัท ค.ศ. 2014 (Corporation Tax Act 2014) กําหนดอัตราภาษีไว้ที่ร้อยละ 19104 

 
   ข. มาตรการทางภาษีทีส่นับสนนุโดยอ้อมต่อผู้สนับสนนุ 

 การได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ที่เกิดจากการบริจาคเพื่อสาธารณกุศล
แก่องค์กรใดก็ตามในประเทศญ่ีปุ่น กฎหมายจะกําหนดลักษณะขององค์กรที่ทําหน้าที่บริจาคไว้อย่าง
เคร่งครัด กล่าวคือ หากไม่ได้บริจาคให้แก่องค์กรที่จดทะเบียนเป็น Specified Nonprofit 
Corporation (องค์กรวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Public Interest Corporation) เป็นตัวอย่างหน่ึงในกลุ่ม
องค์กรข้างต้น) ก็จะไม่สามารถนํารายจ่ายที่จ่ายไปเพ่ือการกุศลสาธารณะ หักเป็นรายจ่ายในการ
คํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายได้ การประกอบกิจการใดท่ีจะมีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ด้านภาษีน้ัน ต้องเป็นไปตามมาตรา 46 แห่งกฎหมายส่งเสริมกิจการที่ไม่แสวงหากําไร ค.ศ. 
2003 (the Law to Promote Specified Nonprofit Activities 2003) มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

 องค์กรที่จดทะเบียนเป็น Specified Nonprofit Corporation จะถือว่า
เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Public Interest Corporation) ตามบทนิยามมาตรา 2 แห่งกฎหมาย
ภาษีบริษัท ค.ศ. 2014 (Corporation Tax Act 2014) ซึ่งนําไปสู่การได้รับยกเว้นภาษีที่เกิดจากการใช้
จ่ายเพ่ือการบริจาคตามมาตรา 37 แห่งกฎหมายภาษีบริษัท ค.ศ. 2014 ซึ่งมีหลักการสําคัญคือ จํานวน
เงินบริจาคที่จ่ายจากองค์กรธุรกิจที่ต้ังในประเทศญี่ปุ่นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี จะไม่ถือเป็น
รายจ่ายสําหรับคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลขององค์กรน้ัน เว้นแต่จะเป็นการบริจาคตามที่กฎหมาย

                                           
103

  ibid., p.174 - 175. 
104

  Article 66. (3) of Corporation Tax Act 2014 
 The amount of corporation tax on taxable income for each 

accounting period imposed on public interest corporations, etc. (except general 
corporate associations, etc.) or domestic cooperatives shall be the amount 
computed by multiplying the taxable income for each accounting period by the tax 
rate of 19/100. 
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กําหนดเท่าน้ัน ซึ่งมาตรา 37 (3) กฎหมายภาษีบริษัท ค.ศ. 2014 กําหนดให้การบริจาคดังต่อไปน้ี
สามารถนํามารวมหักเป็นรายจ่ายของกิจการได้105 

 1. การบริจาคให้แก่รัฐหรือหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น เฉพาะการ
บริจาคใด ๆ ที่ไม่รวมถึงการบริจาคเพ่ือประโยชน์แก่ผู้บริจาคเป็นการตอบแทน หรือมีการตอบแทน        
ผู้บริจาคเป็นการเฉพาะ 

 2. การบริจาคที่ให้แก่ สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรในรูปแบบอ่ืนใดที่เป็น
กิจการเพ่ือสังคม (Public Interest Corporate) ซึ่งมีเง่ือนไขตามประกาศคณะรัฐมนตรี ดังน้ี 

  2.1 เป็นการบริจาคจากสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

                                           
105

 Article 46. of the Law to Promote Specified Nonprofit Activities 2003 
 A specified nonprofit corporation shall be deemed to be a public 

interest corporation, etc., as specified in Article 2.vi of the Corporation Tax Law for the 
purposes of application of said law and other laws and regulations relating to 
corporation taxes. In this event, for the purposes of applying Article 37 of said law, 
the wording “public interest corporations, etc.” in paragraph 3 of said article shall be 
read as “public interest corporations, etc. (excluding corporations; hereafter referred 
to as ‘specified nonprofit corporations’), specified in Article 2.2 of the Law to 
Promote Specified Nonprofit Activities,” and the wording “public interest 
corporations, etc.” in paragraph 4 of said article shall be read as “public interest 
corporations, etc.”;  

 Article 37 of Corporation Tax Act 2014  
 (Exclusion from gross expense of donations) 
 Out of the total of an amount of donations paid by a domestic 

corporation in each accounting period, the amount of a part exceeding the amount 
computed pursuant to the Cabinet Order as based on the amount of capital, etc. at 
the end of such accounting period of the domestic corporation or the amount of 
taxable income for such accounting period shall not be included in gross expense in 
computing taxable income for each accounting period of such domestic corporation. 
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  2.2 เป็นการบริจาคที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเพ่ือการพัฒนา
การศึกษา การวิทยาศาสตร์ การยกระดับวัฒนธรรม การสวัสดิการสังคม และการสนับสนุน
สาธารณประโยชน์106 

 สรุปได้ว่า ประเทศญี่ปุ่นได้กําหนดให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นองค์กร
ประเภทหน่ึงที่ต้องเสียภาษีบริษัท แต่จะมีมาตรการบรรเทาภาระภาษีไว้ กล่าวคือ กําหนดประเภท
ขององค์กรเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Public Interest Corporation) และมีนิยามในกฎหมายภาษีบริษัท 
(the Corporate Tax) ซึ่งกําหนดอัตราภาษีไว้ที่ร้อยละ 19 อันเป็นอัตราภาษีพิเศษที่น้อยกว่าอัตรา
ภาษีของบริษัททั่วไป และมีสิทธิได้รับการบริจาคจากนิติบุคคลอ่ืน ๆ โดยผู้บริจาคสามารถนําเงิน
บริจาคไปหักเป็นรายจ่ายในการคํานวณภาษีบริษัทได้ 
 

                                           
106

  Article 37 (3) of Corporation Tax Act 2014 
 In the case referred to in paragraph (1), where there is an amount 

of donations stated in the following each item out of the amount of donations 
prescribed in the said paragraph, the total of the amount of the donations stated in 
the said each item stated in the said each item shall not be included in the total of 
the amount of donations prescribed in the said paragraph. 

 (I) The amount of donations to the State or local public entities  
 (II) Out of donations made to public interest corporate associations, 

public interest corporate foundations and other corporations and organizations 
carrying out activities aimed at public interests, the amount of those designated by 
the Minister of Finance under Cabinet Order to be recognized to satisfy the 
conditions mentioned as follows. 

 (a) That they are collected widely from the general public. 
 (b) That it is certain that they are to be appropriated for urgent and 

planned be disbursements to make contribution toward the development of 
education or science, elevation of culture, contribution to social welfare and the 
promotion of other public interests.  
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 การศึกษาลักษณะ กฎหมายและมาตรการทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคม
ทั้งสี่ประเทศข้างต้น จะเห็นได้ว่ารัฐบาลของทุกประเทศให้ความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยให้ภาคเอกชนมีโอกาสเข้าร่วมพัฒนาประเทศ ซึ่งมาตรการทางภาษีเป็นเครื่องมือ
สําคัญที่จูงใจและกระตุ้นให้ภาคธุรกิจเอกชนสนใจการประกอบกิจการเพ่ือสังคมมากย่ิงขึ้น อีกทั้ง 
รัฐบาลสนับสนุนการบริหารจัดการให้ธุรกิจสามารถดํารงสถานะกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรการทางภาษีที่ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมของทั้งสี่ประเทศมีหลากหลายรูปแบบ 
บางประเทศจะให้สิทธิยกเว้นภาษีบริษัทแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมเพื่อเพ่ิมรายได้แก่กิจการ บางประเทศ
สนับสนุนให้ผู้ลงทุนช่วยสมทบเงินทุนแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมด้วยการยกเว้นภาษีในเงินที่จ่ายไปเพ่ือการ
ลงทุน รวมถึงสนับสนุนให้มีการบริจาคแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมด้วย  
 ประเทศเกาหลีใต้มีมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่วิสาหกิจเพื่อสังคม 
ในอัตราร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่จัดตั้งกิจการและมีรายได้ 
ซึ่งส่งผลโดยตรงแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมในด้านต้นทุนทางภาษีเพ่ือแบ่งเบาภาระผู้ประกอบการและ
สามารถนําค่าภาษีที่ได้รับยกเว้นไปใช้บริหารจัดการองค์กร ค่าจ้างแรงงานและนําไปสมทบทุนใน
องค์กรเพ่ือสังคมต่อไป  
 ประเทศญี่ปุ่นกําหนดให้วิสาหกิจเพื่อสังคมที่จดทะเบียนตามกฎหมายแล้ว จะถือว่า
เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม (public interest corporation) ตามบทนิยามมาตรา 2 แห่งกฎหมายภาษี
บริษัท ค.ศ. 2014 ที่จะได้รับสิทธิคํานวณภาษีบริษัทในอัตราที่ตํ่ากว่าอัตราปกติและสามารถเป็น
องค์กรที่รับบริจาคจากองค์กรอื่น ๆ ได้ และองค์กรผู้บริจาคจะสามารถนําเงินนั้นไปเป็นรายจ่าย
ในการคํานวณเพื่อเสียภาษีบริษัท เน่ืองจากว่ากฎหมายภาษีประเทศญี่ปุ่นเคร่งครัดต่อการบริจาคเงิน
เพ่ือการกุศลและจะกําหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรบางประเภทเท่าน้ันที่สามารถนําเงินบริจาคหักเป็น
รายจ่ายทางภาษีได้ 
 ประเทศอังกฤษมุ่งให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคม แทนท่ีจะ
เอ้ือประโยชน์แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมโดยตรง เพราะป้องกันปัญหาความเป็นธรรมทางภาษีระหว่าง
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพ่ือสังคมและผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปที่อาจเกิดข้ึนได้ โดยยกเว้นภาษีเงินได้
ของบุคคลที่ลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคมในจํานวนเงินที่ลงทุน และส่วนเกินทุนที่ได้รับ ซึ่งรัฐบาล
อนุญาตให้ผู้ลงทุนนําจํานวนเงินที่ลงทุนไปหักลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้ในปีภาษีน้ันได้เต็ม
จํานวน แต่ไม่เกิน 1 ล้านปอนด์ต่อปี และได้รับยกเว้นเงินได้จากส่วนเกินทุนที่เกิดจากการโอนหุ้นของ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมได้เต็มจํานวน แต่ไม่เกิน 1 ล้านปอนด์เช่นเดียวกัน  
 อน่ึง มาตรการทางภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์ด้วยการยกเว้น
และลดหย่อนภาระภาษีเงินได้แก่ผู้ลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคมหรือต่อวิสาหกิจเพ่ือสังคมไว้ แต่จะใช้
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กลไกทางภาษีในเรื่องการผลักภาระทางภาษีที่กําหนดข้ึนไว้เป็นกรณีพิเศษแก่องค์กรที่จดทะเบียนเป็น
บริษัทจํากัด (Limited Liability Company (LLC)) ที่กําหนดให้ตัวองค์กรที่เป็นนิติบุคคลไม่ต้อง
รับภาระภาษีจากรายได้ที่เกิดจากกิจการ แต่จะส่งต่อไปยังผู้ถือหุ้นในองค์กรเป็นผู้รับภาระภาษีแทน 
ซึ่งวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ช่ือว่าบริษัทจํากัดการแสวงหากําไร the Low-Profit Limited Liability 
Company (L3C) เป็นองค์กรที่จัดอยู่ในประเภทบริษัทจํากัด (LLC) ด้วย ดังน้ัน การที่ผู้ถือหุ้นใน
บริษัทจํากัดการแสวงหากําไร (L3C) เป็นบุคคลผู้ได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้อยู่แล้ว 
ก็สามารถรับภาระทางภาษีที่เกิดขึ้นจากการประกอบการของ L3C เพ่ือจะให้ผลทางกฎหมายไม่ต้องมี
การเสียภาษีที่เกิดขึ้นได้ 
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บทท่ี 4  
มาตรการทางภาษีสําหรับวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย 

  
 จากปี ค.ศ. 1960 นับเป็นครั้งแรกขององค์การสหประชาชาติในการประชุม RIO Summit 
ที่มีการนําเสนอประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้าสู่การประชุมของสังคมโลกอย่างเป็นทางการและเป็น
จุดกําเนิดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการทั้งสามด้าน (Triple Bottom Line (TBL)) ที่เสนอให้
องค์กรธุรกิจควรมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ใสใ่จทั้งด้านผลกําไร สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน 
เพ่ือเป้าหมายการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนร่วมกันของสังคมโลก จนส่งผลให้มีการประกาศใช้ข้อตกลง
โลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมในปี ค.ศ. 2000 
โดยเฉพาะองค์กรจากประเทศกําลังพัฒนาที่สนใจนําไปประยุกต์ใช้ในประเทศของตน แม้ว่าจะมี
เป้าหมายและกระบวนการดําเนินงานที่แตกต่างกัน แต่ผลที่ได้รับส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ไม่ใช่แค่เรื่องการใช้เงินเพียงอย่างเดียว แต่เป้าหมายสําคัญร่วมกัน คือ ต้องการ
จะพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและชุมชนที่ไม่เพียงมุ่งพัฒนาเพ่ือให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรเท่าน้ัน แท้จริงเป็นการนําองค์กรไปสู่ความย่ังยืนระยะยาว เพราะการดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือสังคมเป็นการแสดงความรับผิดชอบในฐานะองค์กรที่เป็นส่วนหน่ึงของสังคมเพ่ือการ
พัฒนาร่วมกัน ซึ่งแนวโน้มการพัฒนาแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
และพัฒนาอย่างต่อเน่ืองถึงปี ค.ศ. 2012 มีการประชุมในเวทีระดับโลกขององค์การสหประชาชาติอีกคร้ัง
กับหัวข้อการประชุมว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืน (United Nations Conference on Sustainable 
Development - UNCSD) หรือที่เรียกว่า Rio+20 จัดขึ้นที่เมืองรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล 
ด้วยแนวคิดการพัฒนาประเทศท่ีย่ังยืนบทใหม่สร้างความต่อเน่ืองจากแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่นานาประเทศให้การตอบรับและเห็นความสําคัญร่วมกันจนเป็นที่คาดหมายว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน
บทใหม่ คือ ทิศทางเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ย่ังยืน1 
 นิยามของวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ได้รับการกล่าวถึงในวงกว้าง ทั้งด้าน
การศึกษาและนโยบายของรัฐบาลหลายประเทศ ซึ่งความเข้าใจนิยามของวิสาหกิจเพื่อสังคมของ
แต่ละประเทศจะค่อนข้างแตกต่างกันตามสภาพสังคมและวัฒนธรรม เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

                                           
1
 กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์, “การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม : กลยุทธ์และ

โอกาสขององค์กรธุรกิจประเทศกําลังพัฒนาในสังคมพลวัต,” เล่มที่ 6 วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจ
บัณฑิตย์, น. 109 (2555). 
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คําว่าวิสาหกิจเพ่ือสังคมจะหมายถึงองค์กรที่ไม่แสวงหากําไร (Nonprofit Organizations) และมีการ
พัฒนาหลักการให้สามารถหารายได้เพ่ือใช้บรรลุภารกิจทางสังคม ส่วนประเทศในทวีปยุโรป วิสาหกิจ
เพ่ือสังคมจะแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจะแยกเป็นส่วนที่สาม (Third Sector) คือ 
เป็นองค์กรเพ่ือสังคมท่ีแยกเป็นจําพวกที่สามจากองค์กรภาครัฐ และองค์กรธุรกิจ  
 อย่างไรก็ตาม โดยรวมของแต่ละประเทศจะเข้าใจนิยามของวิสาหกิจเพ่ือสังคม คือ 
หน่วยธุรกิจที่มีภารกิจด้านสังคมและมุ่งแสวงหากําไรเพ่ือบรรลุภารกิจทางสังคม เช่น การเพ่ิม
ตลาดแรงงานและการผนึกกําลังของคนในสังคม ถึงกระนั้น หลายประเทศจะนํารูปแบบของวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมของประเทศที่ประสบความสําเร็จ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ มาบังคับใช้ใน
ประเทศตน ซึ่งส่วนใหญ่จะพบปัญหาการขาดแคลนเงินทุน ทําให้องค์กรมีขนาดเล็ก จึงไม่เอ้ือต่อการ
บรรลุภารกิจเพ่ือสังคม เช่น การจ้างงาน การบริหารจัดการ การฝึกอบรม พวกกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ
และคนพิการ ดังน้ัน รัฐบาลจึงกําหนดมาตรการเพ่ือสนับสนุนให้วิสาหกิจเพ่ือสังคม มีทุนและ
สมรรถนะในการดําเนินกิจการอย่างย่ังยืนได้ด้วยตัวเอง2 
 
4.1 การจัดเก็บภาษีเงนิได้บคุคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย 

 
 ภาษีอากร คือ สิ่งที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บจากราษฎรและนําไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม
โดยมิได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู่เสียภาษี ต่างจากค่าธรรมเนียมซึ่งรัฐจัดเก็บจากประชาชนท่ีมาติดต่อ 
หรือได้รับบริการจากรัฐ เช่น ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น 
ฆ่าสัตว์ ผลิตสุรา มีอาวุธปืน ค่าภาคหลวง หรือสัมปทานต่าง ๆ3 
 เน่ืองจากภาษีอากรมีลักษณะเป็นส่วนแบ่งภาระสาธารณะระหว่างประชาชนตามหลัก
ความสามารถในการจ่าย จึงเป็นแนวทางนําไปสู่การกําหนดทฤษฎีทั่วไปว่าด้วยภาษีอากร 
ซึ่งประกอบด้วยสาระสําคัญ 3 ประการ ดังน้ี 

                                           
2
 Young-Chool Choi and Ji-Hyun Jang, “Analysis of Current Conditions 

Facing Social Enterprises in Korea: Policy Issues Regarding Their Sustainable Development,” 
4 International Journal of Business and Social Research (IJBSR) , 119, 123 (2014).p.127. 

3
 ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง, ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษี, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 

2556), น.11. 
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 1.  การกําหนดบุคคลผู้เสียภาษี จําต้องพิจารณาจากความสัมพันธ์ของบุคคลกับรัฐ
เป็นสําคัญ เนื่องจากหลักการบังคับใช้เป็นการทั่วไปในกฎหมายภาษีกําหนดให้บุคคลทุกคนที่มี
ส่วนได้เสียหรือมีส่วนร่วมกับประชาคมใดต้องชําระภาษีให้แก่ประชาคมนั้น ไม่ว่าการมีส่วนร่วมนั้น
จะเป็นรูปแบบใด เช่น การเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ การมีแหล่งเงินได้ หรือการเป็นผู้มีสัญชาติของประชาคมนั้น  
 ความเกี่ยวโยงของบุคคลในลักษณะดังกล่าวยังสอดคล้องกับหลักเขตแดนภาษี 
ซึ่งกําหนดอาณาเขตของกฎหมายภาษีที่บุคคลพึงต้องให้ความเคารพและปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
อันเป็นสาเหตุของปัญหาการจัดเก็บภาษีซ้ําซ้อนกันของคนในชาติและคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศนั้น ๆ 
 2.  การกําหนดสิ่งที่เป็นมูลเหตุให้ต้องมีการเสียภาษี มักจะพิจารณาจากสิ่งที่แสดง
ให้เห็นถึงความสามารถของผู้เสียภาษี ซึ่งอาจอยู่ในรูปของรายได้ ความมั่งค่ัง และการใช้จ่าย  
 3.  การกําหนดวิธีการคํานวณภาษี ต้องนําสถานะส่วนบุคคลของผู้เสียภาษีและประเภท
ของฐานภาษีมาพิจารณา จํานวนภาษีที่จัดเก็บจะต้องเป็นจํานวนที่มีผลลัพท์มาจากสัดส่วนของ
ความสามารถในการเสียภาษีของบุคคลอย่างแท้จริง ซึ่งอาจกําหนดขึ้นได้ภายหลังจากการหักค่า
ลดหย่อนหรือค่าใช้จ่าย ตลอดจนการใช้อัตราภาษีที่เหมาะสม4 
 การที่จะศึกษากฎหมายภาษีอากรให้เข้าใจและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ จําเป็นต้อง
ศึกษาโครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร 6 ส่วน ได้แก่ 1.) ส่วนที่ว่าด้วยผู้เสียภาษี (Tax Payer) 
2.) ส่วนที่ว่าด้วยฐานภาษี (Tax Base) 3.) ส่วนที่ว่าด้วยอัตราภาษี (Tax Rate) 4.) ส่วนที่ว่าด้วยวิธี
เสียภาษี (Tax Payment) 5.) ส่วนที่ว่าด้วยวิธีหาข้อยุติในปัญหาภาษีที่เกิดข้ึน (Tax Settlement) 
6.) ส่วนที่ว่าด้วยการบังคับให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายภาษีอากร (Tax Sanction) ซึ่งหลัก
โครงสร้างภาษีอากรน้ีใช้พิจารณากฎหมายภาษีอากรได้ทุกประเภท5 ภาษีอากรเป็นรายได้ส่วนสําคัญของ
รัฐในการนํามาใช้บริหารจัดการนโยบายเพ่ือพัฒนาประเทศ โดยการศึกษาเรื่องมาตรการทางภาษีเพ่ือ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมจะเน้นที่การจัดเก็บภาษีเงินได้จากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เน่ืองจาก
หน่วยทางภาษีทั้งสองประเภทนี้เป็นองค์ประกอบสําคัญของการประกอบกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ดังน้ัน ในส่วนน้ีจะอธิบายถึงโครงสร้างของกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

                                           
4
 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, กฎหมายภาษีอากร, พิมพ์คร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ : จตุลักษณ์, 

2556), น.148 - 151. 
5
 ชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม, คําสอนวิชากฎหมายภาษีอากร, พิมพ์ครั้งที่ 8 

(กรุงเทพมหานคร : พลสยามพริ้นต้ิง (ประเทศไทย), 2554), น.3. 
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ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีที่จัดเก็บจากส่วนเกินทุน เฉพาะส่วนที่ว่าด้วยผู้เสียภาษี (Tax Payer) 
ส่วนที่ว่าด้วยฐานภาษี (Tax Base) และส่วนที่ว่าด้วยอัตราภาษี (Tax Rate) 
  
 4.1.1 การจัดเก็บภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 

 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีทางตรงซึ่งมีหลักการจัดเก็บตามความสามารถในการ
มีเงินได้ของบุคคล ดังน้ัน บุคคลธรรมดาท่ีมีเงินได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ขั้นตํ่าที่ประมวลรัษฎากร
กําหนด หากไม่มีกฎหมายยกเว้นก็อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประมวลรัษฎากร
กําหนดให้ผู้มีเงินได้ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วมีหน้าที่ย่ืนรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยประเมิน
ตนเองภายในวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป6 
 1. ส่วนที่ว่าด้วยผู้เสียภาษี (Tax Payer) 
 ส่วนที่ว่าด้วยผู้เสียภาษี (Tax Payer) ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน้ัน มาตรา 56 
และมาตรา 57 แห่งประมวลรัษฎากร กําหนดผู้มีหน้าที่เสียภาษี 4 ประเภท ได้แก่ 1.) บุคคลธรรมดา 
2.) ผู้ที่ถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษี 3.) กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง 4.) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล
ที่มิใช่นิติบุคคล  
 บุคคลธรรมดา หมายถึง บุคคลที่มีสภาพบุคคลตามประมวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 15 “สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย” บุคคล
ธรรมดามีเงินได้พึงประเมินที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีก็เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามประมวลรัษฎากร 
โดยไม่จํากัดอายุ เพศ ความสามารถ สถานะทางสังคมหรือสัญชาติ หากไม่มีกฎหมายยกเว้น7 
 ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ประมวลรัษฎากรถือว่า คณะบุคคล
ที่ตกลงร่วมกันดําเนินกิจการในลักษณะที่ไม่ใช่นิติบุคคลในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งมีวัตถุประสงค์
ที่จะแบ่งเงินได้หรือผลกําไรที่เกิดขึ้นหรือในรูปของคณะบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งเงินได้
หรือผลกําไร มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้หรือผลกําไรที่เกิดข้ึนจากการกระทํา
กิจการน้ันเสมือนเป็นบุคคลเดียวกัน8 โดยมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรบัญญัติว่า “คณะบุคคลที่
มิใช่นิติบุคคล คือ บุคคลต้ังแต่สองคนข้ึนไปตกลงกระทําการร่วมกัน อันมิใช่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ”

                                           
6
 ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, น.17. 

7
  เพ่ิงอ้าง, น.18 – 21. 

8
 ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล และ ชาตรี ตันติวาณิชกิจ, ทฤษฎีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ชุด

วิชากฎหมายภาษีอากร 1, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556), น.138. 
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มาตรา 1012 แห่งประมวลประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า “อันว่าสัญญาจัดต้ังห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลต้ังแต่สองคนข้ึนไปตกลงเข้ากันเพ่ือกระทํากิจการร่วมกัน
ด้วยประสงค์จะแบ่งปันกําไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทํานั้น และเมื่อได้เสียภาษีเช่นว่านั้นแล้ว 
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลดังกล่าวก็ไม่ต้องเสียภาษีสําหรับเงินได้ในจํานวนน้ันอีก เว้นแต่
จะแบ่งผลกําไรกันในภายหลังก็จะถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร 
ของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลน้ัน 
 2. ส่วนที่ว่าด้วยฐานภาษี (Tax Base)  
 การกําหนดฐานภาษี คือ การกําหนดสิ่งที่เป็นมูลเหตุให้ต้องมีการเสียภาษี และการ
กําหนดผู้มีหน้าที่เสียภาษี โดยพิจารณาถึงความสามารถของผู้เสียภาษีซึ่งอาจอยู่ในรูปของรายได้ 
ความมั่งคั่ง และการใช้จ่ายของผู้เสียภาษีเอง ซึ่งประมวลรัษฎากร มาตรา 39 กําหนดลักษณะของเงินได้ 
ความว่า “เงินได้พึงประเมิน หมายความว่า เงินได้อันเข้าลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดนี้ เงินได้ที่กล่าวน้ี
ให้หมายความรวมตลอดถึงทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับ ซึ่งอาจคิดคํานวณได้เป็นเงิน
ค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อ่ืนออกแทนให้สําหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ตามมาตรา 40 และเครดิต
ภาษีตามมาตรา 47 ทวิ ด้วย” 
 เมื่อวิเคราะห์สาระแห่งบทบัญญัติน้ี ทําให้เห็นว่า “เงินได้” หมายความถึงสิ่งที่ได้มาเป็นเงิน 
หรือทรัพย์สินรวมทั้งประโยชน์อย่างอ่ืน ซึ่งต้องคิดคํานวณได้เป็นเงินและควรเป็นประโยชน์ที่สําคัญ 
ส่วนคําว่า “เงินได้พึงประเมิน” หมายถึงเงินได้ที่เข้าลักษณะพึงเสียภาษี โดยมีการกําหนดไว้อย่างเจาะจง
ให้ต้องเสียภาษีในหมวดนี้ ดังนั้น เงินได้ประเภทใดที่ไม่ได้ระบุไว้ก็ไม่เป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษี9 
ดังน้ัน สิ่งที่ใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยคือรายได้หรือเงินได้ของ
บุคคลธรรมดาในรอบระยะเวลาหน่ึงซึ่งโดยปกติจะใช้ระยะเวลาหนึ่งปีเป็นเกณฑ์ แต่การจัดเก็บภาษี
ภาษีเงินได้บุคคคลธรรมดาเป็นการจัดเก็บตามหลักความสามารถในการเสียภาษีของบุคคล โดยใช้
รายได้เป็นเครื่องวัดความสามารถในการเสียภาษีทําให้เกิดปัญหาที่ต้องพิจารณาคือ รายได้จํานวนใด
จะเป็นรายได้ที่บ่งบอกถึงความสามารถในการเสียภาษีอย่างแท้จริง ซึ่งอาจหมายถึงรายได้ส่วนที่
พ้นระดับการครองชีพขั้นตํ่า หรือเรียกว่า “Clear Income” ในกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ อีกทั้งประมวล
รัษฎากรกําหนดให้มีการหักค่าใช้จ่ายออกไปจากเงินได้พึงประเมินก่อน หลังจากน้ันยังกําหนดให้มีการ
หักค่าลดหย่อนเพ่ือหาเงินได้สุทธิอันเป็นรายได้ส่วนที่พึงถือได้ว่าบ่งบอกถึงความสามารถในการเสียภาษี 

                                           
9
 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, น.150 - 151. 
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 ประเภทของเงินได้พึงประเมินจะแบ่งเป็น 8 ประเภทตามมาตรา 40 แห่งประมวล
รัษฎากร เช่น เงินได้เน่ืองจากการจ้างแรงงาน เงินได้เน่ืองจากหน้าที่หรือตําแหน่งงานท่ีทํา หรือจาก
การรับทํางานให้ เงินได้ประเภทค่าลิขสิทธ์ิหรือค่าสิทธิอ่ืน ๆ เงินได้ประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล หรือ
ส่วนแบ่งของกําไรผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น เงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่ได้เน่ืองจากการให้เช่า
ทรัพย์สิน เงินได้จากการประกอบอาชีพอิสระ เงินได้จากการรับเหมา เงินได้จากการธุรกิจ เป็นต้น 
ซึ่งการแบ่งประเภทเงินได้ก็เพื่อกําหนดระดับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทของเงินได้ 
ซึ่งมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งเงินได้แตกต่างกันไป บางประเภทก็ต้องใช้นํ้าพักนํ้าแรงเพ่ือ 
แลกกับเงินได้ บางประเภทไม่ต้องใช้นํ้าพักนํ้าแรง หรือบางประเภทก็เป็นรูปแบบผสม 
 เงินได้พึงประเมินอาจได้รับการยกเว้นภาษีโดยประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่น 
ซึ่งจะมีผลให้ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแคบลงและทําให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เป็นไปตามหลักความสามารถในการเสียภาษีโดยใช้เงินหรือรายได้เป็นเครื่องมือวัดความสามารถ
ลดน้อยลง อย่างไรก็ดี การยกเว้นเงินได้บางชนิดจากการเสียภาษีจะมีเหตุผลบางอย่างประกอบ เช่น 
โดยเหตุผลทางเศรษฐกิจ โดยเหตุผลทางสังคม โดยเหตุผลทางการเมือง โดยเหตุผลทางด้านการ
บริหารการจัดเก็บ10 
 3. ส่วนที่ว่าด้วยอัตราภาษี (Tax Rate) 
 การพิจารณากําหนดภาระภาษีสําหรับแต่ละประเภทภาษีอากรน้ัน นอกจากขอบเขต
ของสิ่งที่ใช้เป็นฐานภาษีแล้ว ยังจะต้องกําหนดโครงสร้างอัตราภาษี เพื่อให้ได้จํานวนหนี้ภาษี 
(tax liabilities) ซึ่งหมายถึงผลลัพธ์นั้น จะได้จากนําฐานภาษีไปคํานวณตามอัตราภาษีที่ผู้เสียภาษี
มีหน้าที่ต้องชําระ โดยแบ่งประเภทอัตราภาษีที่นิยมอย่างแพร่หลาย 3 ประเภท ได้แก่ อัตราคงที่หรือ
อัตราตามสัดส่วน อัตราก้าวหน้าและอัตราถอยหลัง11 
 โครงสร้างอัตราภาษีมีผลเก่ียวโยงกับความเสมอภาคทางภาษี กล่าวคือ เมื่อผู้ใดมี
ความสามารถในการเสียภาษีสูงกว่าก็ย่อมต้องเสียภาษีมากกว่า อันสอดคล้องกับความเสมอภาค

                                           
10

 ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล และ ชาตรี ตันติวาณิชกิจ, ทฤษฎีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, 
ชุดวิชากฎหมายภาษีอากร 1, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556), น.138.น.
140 – 144. 

11
 ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล และ ชาตรี ตันติวาณิชกิจ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 10, น.62. 
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สัมพัทธ์หรือความเสมอภาคแนวตั้ง ดังนั้น อัตราภาษีแบบก้าวหน้าที่มีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มสูงขึ้น 
เมื่อฐานภาษีมีขนาดใหญ่ขึ้น จะเป็นอัตราภาษีที่มีความเสมอภาคและเป็นธรรม12 
 
 4.1.2 การจัดเก็บภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีทางตรงซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องมีความสัมพันธ์กับรัฐ 
ที่จัดเก็บตามหลักถิ่นที่อยู่และหลักดินแดนเช่นเดียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประมวลรัษฎากร
บัญญัติไว้ในลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร ส่วน 2 การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา และส่วน 3 
การเก็บภาษีจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ดังน้ัน หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับความหมายของเงินได้
พึงประเมิน ประเภทของเงินได้พึงประเมินและแหล่งเงินได้ในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจึงนํามาบังคับ
กับภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย13 

 1. ส่วนที่ว่าด้วยผู้เสียภาษี (Tax Payer) 
 แนวคิดพ้ืนฐานของการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลคือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและบริษัท
มีสภาพเป็นบุคคลตามกฎหมายแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น ดังน้ัน ถือได้ว่าเป็นหน่วยทางภาษีที่แยกจาก
บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและควรมีการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลควบคู่ไปกับภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาด้วย รวมถึงสภาพการดําเนินกิจการหากําไรได้เองของนิติบุคคลผ่านคณะกรรมการผู้แทน
นิติบุคคล ดังน้ันความสามารถในการเสียภาษีของนิติบุคคลจึงแยกออกจากความสามารถในการเสีย
ภาษีของผู้ถือหุ้น โดยวัดความสามารถจากผลกําไร อีกทั้ง ในการประกอบการในรูปนิติบุคคลจะได้รับ
สิทธิพิเศษเหนือการประกอบการในรูปบุคคลธรรมดา เช่น ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบในหน้ีสินโดยจํากัด
จํานวนตามจํานวนที่ลงทุนไว้ การโอนหุ้นเพ่ือเปลี่ยนเจ้าของกิจการก็ทําได้ง่ายกว่ากรณีประกอบการ
โดยบุคคลธรรมดา ดังน้ัน นิติบุคคลสมควรที่จะถูกจัดเก็บภาษีเนื่องจากลักษณะดังกล่าวน้ัน14 

                                           
12

 ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล และ ชาตรี ตันติวาณิชกิจ, นโยบายภาษีอากรเพ่ือการ
เศรษฐกิจ., ชุดวิชากฎหมายภาษีอากร 1, พิมพ์คร้ังที่ 9 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2556), น.151 – 153. 

13
 ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, น.123. 

14
 ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล และ ชาตรี ตันติวาณิชกิจ, ทฤษฎีภาษีเงินได้นิติบุคคล, 

ชุดวิชากฎหมายภาษีอากร 1, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556), 
น.46 - 48. 
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 เมื่อพิจารณามาตรา 39 ประกอบมาตรา 68 และมาตรา 69 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลคือ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมิได้มีความจํากัดเฉพาะห้างหุ้นส่วนและบริษัทตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือบริษัทมหาชนจํากัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 
เท่านั้น แต่ยังมีความหมายพิเศษเพิ่มเติมจากความหมายดังกล่าว ได้แก่ กิจการซึ่งดําเนินการเป็น
ทางค้าหรือหากําไรโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐต่างประเทศหรือนิติบุคคลอ่ืนที่ต้ังขึ้นตาม
กฎหมายของต่างประเทศ กิจการร่วมค้า มูลนิธิหรือสมาคมที่มิใช่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลตาม
ประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนิติบุคคลอ่ืนที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
โดยได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง15 (ปัจจุบันยังไม่มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
กําหนดนิติบุคคลอื่นที่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล) 

 2. ส่วนที่ว่าด้วยฐานภาษี (Tax Base)  
 เ น่ืองจากผู้มีหน้าที่ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมีความแตกต่างกันในเรื่องถิ่นที่อ ยู่ 
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังและการประกอบกิจการ แหล่งเงินได้และเร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ือความเป็นธรรม
และอุดช่องว่างในการจัดเก็บภาษีเงินได้ ประมวลรัษฎากรจึงจัดเก็บจากฐานภาษีที่แตกต่างกัน ได้แก่ 
ฐานกําไรสุทธิ (มาตรา 66 และมาตรา 76 ทวิ) ฐานการจําหน่ายเงินกําไรออกนอกประเทศ (มาตรา 
70 ทวิ) ฐานยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย (มาตรา 67) และฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย 
(มาตรา 70)16 
 ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลที่สําคัญคือ ฐานกําไรสุทธิ แต่กําไรสุทธิทางบัญชีกับกําไรสุทธิ
ตามกฎหมายภาษีอากรโดยทั่วไปจะไม่เท่ากัน กระน้ันก็ตามในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลก็ยังคงต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทางบัญชีเป็นสําคัญและต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายภาษีอากรที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการคํานวณกําไรสุทธิ โดยกําไรสุทธิที่ใช้
เป็นฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยทั่วไปจะเป็นกําไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการหรือเน่ืองจากกิจการที่กระทํา
ในรอบระยะเวลาบัญชี ฉะน้ัน กําไรสุทธิจึงรวมความถึงรายได้จากการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์
ของนิติบุคคลและรายได้ที่เกี่ยวเน่ืองกับการดําเนินกิจการทั้งหลายที่อาจเกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม 
หลักเกณฑ์ทางบัญชีที่จะใช้ในการคํานวณกําไรสุทธิต้องเป็นหลักเกณฑ์ทางบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
(generally accepted accounting principle)  

                                           
15

 ชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5, น.4 - 5. 
16

 ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, น.128. 
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 “เกณฑ์สิทธิ (Accrual Basis)” เป็นหลักเกณฑ์ในการคํานวณหากําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษี
เงินได้นิติบุคคล โดยจะรับรู้เงินได้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการขายหรือการให้บริการ
เกิดขึ้น โดยไม่คํานึงว่าจะมีการชําระเงินกันแล้วหรือไม่ก็ตาม ส่วนรายจ่ายจะยึดหลักว่ารายจ่ายที่เป็น
เหตุให้เกิดรายได้ขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใดต้องถือว่าเป็นรายจ่ายของรอบบัญชีน้ัน สําหรับรายจ่าย
ที่ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับรายได้ให้ถือหลักว่าภาระที่ต้องจ่ายเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด 
ต้องถือเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน เช่น ค่าเช่าที่จ่ายครั้งเดียวล่วงหน้าสําหรับระยะเวลา
หลายปี ต้องแบ่งนําลงเป็นรายจ่ายของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามส่วนของค่าเช่าที่เป็นของแต่ละ
รอบระยะเวลาบัญชีน้ัน นอกจากน้ี รายจ่ายบางประการอาจมีข้อกําหนดพิเศษเก่ียวกับการคํานวณ
กําไรสุทธิด้วย เช่น รายจ่ายต้องห้าม การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา17 

 3. ส่วนที่ว่าด้วยอัตราภาษี (Tax Rate) 
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จัดเก็บจากกําไรสุทธิจะใช้อัตราภาษีแบบคงท่ีและแบบก้าวหน้า 
แต่ส่วนใหญ่จะใช้อัตราแบบคงที่ด้วยสาเหตุสองประการ ได้แก่  
 1. กําไรของบริษัทมิได้แสดงออกถึงความสามารถในการเสียภาษีที่แท้จริง กล่าวคือ
การท่ีบางบริษัทมีผลกําไรสูงมิได้หมายความว่ามีอัตรากําไรสูงตามไปด้วยเสมอ ทั้งน้ี ย่อมขึ้นอยู่กับ
ขนาดของการลงทุนเป็นสําคัญ โดยท่ัวไปบริษัทใหญ่ที่มีการลงทุนสูงจะมีผลกําไรคิดเป็นจํานวนเงิน
สูงกว่าบริษัทขนาดเล็กซึ่งมีการลงทุนตํ่ากว่า แต่เมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนแล้ว 
บริษัทเล็กอาจมีอัตรากําไรสูงกว่าก็ได้   
 2. การเก็บภาษีจากกําไรสุทธิของบริษัทนับว่าเป็นการเรียกเก็บภาษีจากรายได้ของ
ผู้ถือหุ้นไว้ช้ันหน่ึงก่อนเท่าน้ัน เมื่อกําไรจัดสรรเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแต่ละรายแล้วก็จะมีการเก็บ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกครั้งหน่ึง ดังน้ันการเก็บภาษีในอัตราคงที่ เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลแล้ว 
จึงเรียกเก็บในอัตราก้าวหน้าตามขนาดของรายได้ผู้ถือหุ้น จึงเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักจัดเก็บ
ภาษีตามความสามารถในการเสียภาษีมากกว่า18 
 
 4.1.3 การจัดเก็บภาษีเงนิได้ที่เกิดจากส่วนเกินทนุ 
 เงินได้ที่เกิดจากส่วนเกินทุนหรือผลได้จากทุน คือ ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจําหน่าย
จ่ายโอนทรัพย์สินทุน (Capital Asset) เช่น การขายหุ้นหรือที่ดินถือเป็นเงินได้อย่างหน่ึงในการ

                                           
17

 ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล และ ชาตรี ตันติวาณิชกิจ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 14, น.58 – 65. 
18

 เพ่ิงอ้าง, น.67 – 69. 
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คํานวณภาษีเงินได้และมีการยกเว้นภาษีเงินเงินได้บุคคลธรรมดาในบางกรณี เช่น การขายหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การขายสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก หรือมิได้มุ่งหากําไร เป็นต้น 
และกําหนดห้ามไม่ให้หักค่าใช้จ่ายหรือหักได้ตามอัตราที่กําหนดเป็นพิเศษ ทั้งน้ี หลายประเทศต่าง
ถกเถียงเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีจากส่วนเกินทุน เพราะมีการอ้างว่าผลได้จากทุนเป็นประโยชน์เพิ่ม
ที่เกิดจากทรัพย์สินทุนที่มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน จึงไม่อยู่ในแนวคิดของเรื่องเงินได้และผลได้จากทุนเป็นเพียง
ประโยชน์ในทางรูปแบบที่เกิดจากเงินเฟ้อ ไม่ใช่ประโยชน์ในทางเน้ือหาจึงไม่ใช่รายได้ที่แท้จริง19  
 ในปี ค.ศ. 1990 กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียได้ตระหนักถึงการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของ
เงินทุนระหว่างประเทศ แต่เน่ืองจากความจําเป็นต้องพ่ึงพารายได้รัฐบาลอย่างสูง ประเทศเหล่าน้ีจึงได้
ปฏิรูปการจัดเก็บภาษีเงินได้จากทนุแยกออกจากการจัดเก็บภาษีเงินได้จากแรงงาน (Dual Income Tax) 
เน่ืองจากว่าการจัดเก็บภาษีจากหลักเงินได้แบบรวม (Comprehensive Income) ไม่ได้คํานึงถึง
ประสิทธิภาพหรือต้นทุนของการจัดเก็บภาษี ซึ่งรูปแบบของการแยกการจัดเก็บภาษีเงินได้ระหว่าง
แรงงานกับทุน (Dual Income Tax) มีลักษณะสําคัญ 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก ส่วนเกินทุน
หรือเงินได้จากทุน หมายความรวมถึง ดอกเบ้ีย หุ้น ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น พันธบัตร หรือ
ตราสารหนี้ เฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน (Capital Gains) ค่าเช่า ค่าสิทธิจากทรัพย์สินที่
ครอบครอง และผลกําไรจากการประกอบธุรกิจ ประการที่สอง คือ อัตราภาษีของเงินได้ส่วนเกินทุน
จะมีเพียงอัตราเดียวและมีอัตราภาษีที่ตํ่ากว่าอัตราภาษีสูงสุดของเงินได้จากแรงงาน20 
 สําหรับในประเทศไทย การจัดเก็บภาษีเงินได้ที่เกิดจากส่วนเกินทุนก็ได้รับแนวคิดจาก
ต่างประเทศที่มีหลักการสําคัญที่ว่าส่วนเกินทุนเป็นรายได้ที่มีลักษณะพิเศษกว่ารายได้ประเภทอื่น
ในแง่ที่ว่าไม่ใช่รายได้ปกติ แต่เป็นรายได้จากการที่ทรัพย์สินเพ่ิมมูลค่าข้ึนตลอดเวลา โดยได้รับใน
ขณะที่มีการเปลี่ยนมือการถือครองทรัพย์สินน้ัน ซึ่งในกฎหมายไทยจะปรากฏอยู่ในรูปของภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดารวมกับเงินได้ประเภทอื่น แต่ในกฎหมายปัจจุบันได้มีการยกเว้นภาษีสําหรับผลได้จาก
ทุนบางประการ เช่น ผลได้จากทุนที่เป็นเงินได้จากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรือเงินได้

                                           
19

 สุเมธ ศิริคุณโชติ, กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ, พิมพ์คร้ังที่ 3 
(กรุงเทพมหานคร : โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2554), น.41. 

20
 กรมสรรพากร, “การเปลี่ยนผ่านสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” : ผลกระทบต่อนโยบาย

จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,” สืบค้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559, http://www. 
sanpakornsarn.com/page_article_detail.php?aID=15 
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จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรือเงินได้จากการขายสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือที่ได้มา
โดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากําไร ซึ่งก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2525 เงินได้ที่ได้รับจากการขาย
อสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากําไรจะได้รับยกเว้นภาษี 
ถ้าผู้เสียภาษีแสดงรายการเก่ียวกับการขายอสังหาริมทรัพย์ไว้ในแบบแสดงรายการเสียภาษีประจําปี 
ซึ่งผลของการยกเว้นภาษีจะทําให้ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแคบลงกว่าที่ควรจะเป็นและก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เสียภาษี ต่อมามีการแก้ไขปรับปรุงประมวลรัษฎากรเมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2525 ได้มีบทบัญญัติที่มุ่งแก้ไขปัญหาข้างต้น โดยกําหนดให้มีการจัดเก็บภาษีเงินได้จาก
การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากําไรเพ่ือเสริมสร้าง
การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ครบถ้วนทุกกรณี21  
 
4.2. การจัดเก็บภาษีเงินได้จากองค์การหรือสถานสาธารณกุศล บริษัททีท่ํากิจกรรมเพ่ือสังคมและ
วิสาหกิจเพื่อสงัคมในประเทศไทย 

 
 การศึกษามาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทยจําเป็นต้อง
วิเคราะห์ลักษณะของวิสาหกิจเพื่อสังคมให้ชัดเจน เนื่องจากการทําภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสังคม
ในปัจจุบันมีลักษณะองค์กรที่หลากหลายในด้านวัตถุประสงค์และการจัดต้ังกิจการ จึงอาจส่งผลให้ใช้
มาตรการทางภาษีไม่เป็นไปตามเจตนารมย์ กล่าวคือ องค์กรบางประเภทได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอยู่แล้ว 
เน่ืองจากเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการสาธารณกุศล ได้แก่ สมาคมและมูลนิธิตามประกาศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นผู้ที่ 
ไม่มีหน้าที่เสีนภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังน้ัน การกําหนดมาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจ   
เพ่ือสังคมจะส่งเสริมกิจการจําพวกที่ประกอบธุรกิจเป็นวัตถุประสงค์หลัก แต่นํากําไรไปใช้ดําเนิน
กิจการทางสังคม อันหมายความว่า วิสาหกิจเพ่ือสังคมมีการจัดต้ังเช่นเดียวกับห้างหุ้นส่วนบริษัททั่วไป 
แต่ไม่ปันผลกําไรแก่ผู้ถือหุ้นหรือปันผลในสัดส่วนที่น้อยกว่าจํานวนที่นําไปใช้เพ่ือประโยชน์ทางสังคม 
 อนึ่ง การจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากรจากองค์การหรือสถานสาธารณกุศล 
บริษัทที่ทํากิจกรรมเพ่ือสังคมและวิสาหกิจเพ่ือสังคมมีความแตกต่างกัน โดยพิจารณาเฉพาะการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังน้ี 
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 ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล และ ชาตรี ตันติวาณิชกิจ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 12, น.162. 
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 4.2.1 การจัดเก็บภาษีเงนิได้จากองค์การหรือสถานสาธารณกุศล  
 ประมวลรัษฎากร มาตรา 39 กําหนดลักษณะของความเป็นนิติบุคคลที่ต้องอยู่ในข่าย
ของการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่มิใช่องค์การหรือสถานสาธารณ
กุศลตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นที่มาของคําว่า “องค์การหรือสถานสาธารณ
กุศล” อันเป็นองค์กรลักษณะหน่ึงที่มีภารกิจเพ่ือสังคม 
 การพิจารณาว่าหน่วยงานใดเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามมาตรา 47 (7)(ข) น้ัน เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 2) เรื่อง กําหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล
และสถานศึกษาตามมาตรา 47 (7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3 (4)(ข) แห่งพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  ก. องค์การหรือสถานสาธารณกุศลที่ประกาศกําหนดไว้เป็นการถาวร เช่น 
สภากาชาดไทย วัดวาอาราม และสถานพยาบาลหรือสถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล หอสมุด 
ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ของเอกชนที่เปิดให้ใช้เป็นการสาธารณะโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค่าทํานุบํารุง
หรือเงินสนับสนุนใด ๆ และหอสมุด ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ของทางราชการ เป็นต้น 
  ข. องค์การหรือสถานสาธารณกุศลที่ประกาศกําหนดเป็นการเฉพาะราย ได้แก่ 
องค์การสถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษาที่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
กระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 531) ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555  
 ทั้งน้ี การกําหนดหลักเกณฑ์กรณีที่มูลนิธิต้องการให้พิจารณาประกาศเป็นองค์การหรือ
สถานสาธารณกุศลน้ัน ต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์เพ่ือการกุศลสาธารณะในประเทศไทย
เท่าน้ัน กล่าวคือ ไม่มีการให้ประโยชน์เฉพาะแก่บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง 
ไม่มีการดําเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิเพ่ือหาประโยชน์ส่วนตัว ไม่มีการใช้ช่ือมูลนิธิเพ่ือหา
ประโยชน์ส่วนตัว และต้องไม่มีรายได้จากการซื้อขายหรือให้บริการโดยมีค่าตอบแทนเป็นปกติธุระ  
ช่ือของมูลนิธิจะต้องไม่เป็นช่ือการค้าหรือเครื่องหมายการค้าและมูลนิธิน้ันได้จัดต้ังมาเป็นระยะเวลา 3 ปี22 
 

                                           
22

 สุธีราภรณ์ แสงจันทร์ศรี, “มาตรการทางภาษีอากรเพ่ือส่งเสริมกิจการสาธารณกุศล,” 
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), น.13 - 17. 
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  4.2.1.1 ภาระภาษีขององคก์ารหรือสถานสาธารณกุศล  
  การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เก่ียวข้องกับองค์การหรือ
สถานสาธารณกุศลน้ัน จะแบ่งการพิจารณาเป็นสองประเด็น ได้แก่ 1.) พิจารณาประเด็นองค์กรที่เป็น
ผู้รับบริจาค 2.) พิจารณาประเด็นผู้บริจาค โดยอธิบายดังน้ี 
  1.) องค์กรที่เป็นผู้รับบริจาคในประเทศไทยจะปรากฏรูปแบบในนามนิติบุคคล
ประเภทมูลนิธิและสมาคมซึ่งถือเป็นหน่วยภาษีตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร เน่ืองจากเข้า
นิยามคํานิยามของคําว่า “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล”23 ดังน้ัน หากประกอบกิจการซึ่งมีรายได้
ก็จะต้องนําเงินได้ดังกล่าวไปคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งจะ
เสียภาษีเงินได้ในฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายในอัตราร้อยละ 10 ตามความใน (2) (จ) สําหรับบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแห่งบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร 
และเสียภาษีในอัตราร้อยละ 2 สําหรับเงินได้ส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร 
(ฉบับที่ 250) พ.ศ. 2535 เว้นแต่เงินได้ที่เป็นรายได้ตามมาตรา 65 ทวิ (13) แห่งประมวลรัษฎากร จะได้รับ
ยกเว้นในการภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ เงินค่าลงทะเบียน หรือค่าบํารุงที่ได้รับจากสมาชิกหรือเงิน
หรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการรับบริจาคหรือจากการให้โดยเสน่หา 
  อย่างไรก็ตาม มูลนิธิหรือสมาคมใดที่ได้รับการประกาศเป็นองค์การหรือสถาน
สาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดก็จะไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
เพราะไม่ถือว่าเป็นหน่วยภาษีตามประมวลรัษฎากรตามนัยแห่งมาตรา 39 ที่กําหนดนิยาม “บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล" ไม่ให้หมายความรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม
มาตรา 47 (7)(ข) 
  2.) ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิหรือสมาคมที่ไม่ได้รับการประกาศเป็น
องค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนด ก็จะไม่สามารถนําไป

                                           
23

 มาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร 
 ในหมวดน้ีเว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน… 
 "บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล" หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย หรือที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและให้หมายความรวมถึง...  
 (3) มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือ

สมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 47 (7) (ข) 
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หักเป็นค่าลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและไม่สามารถหักเป็นรายจ่ายในการ
คํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล เพราะมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากรกําหนดให้เงินบริจาคแก่
สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ และเงินที่บริจาคเป็นสาธารณประโยชน์แก่องค์การ
หรือสถานสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาให้หักลดหย่อนในการ
คํานวณภาษีเงินได้เท่าจํานวนที่บริจาค แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่เหลือจากการลดหย่อนตาม
มาตรา 47 (1)-(6) แล้ว และตามตามมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ที่กําหนดให้รายจ่ายเพ่ือ
การกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณะประโยชน์ตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ให้หักเป็น
รายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิ 
  ในทางกลับกัน หากเป็นการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิหรือสมาคมที่
ได้รับการประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กําหนดก็จะได้รับสิทธิไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและสามารถหัก
เป็นรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประมวลรัษฎากร 
 
  4.2.1.2 มาตรการทางภาษีทีส่นับสนุนองคก์ารหรือสถานสาธารณกุศล 
  การศึกษาถึงภาระภาษีขององค์การหรือสถานสาธารณกุศลในหัวข้อที่แล้วจะ
พบว่าสถานะขององค์กรที่เป็นมูลนิธิหรือสมาคมเป็นส่วนสําคัญในการจําแนกสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
เน่ืองจากมูลนิธิหรือสมาคมใดไม่ได้รับการประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลก็จะต้อง
รับภาระภาษีและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีแต่อย่างใด ทั้งในมุมผู้รับบริจาคและผู้บริจาค ซึ่งลําดับ
ถัดไป ผู้เขียนจะอธิบายถึงสิทิประโยชน์ทางภาษีที่สนับสนุนผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินแก่องค์การหรือ
สถานสาธารณกุศล โดยแบ่งเป็นผู้บริจาคท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและผู้บริจาคท่ีเป็นนิติบุคคล ดังน้ี 
  1.) กรณีผู้บริจาคเป็นบุคคลธรรมดาที่บริจาคให้แก่องค์การหรือสถานสาธารณกุศล 
หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยการหักค่า
ลดหย่อนเงินได้ในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร 
ซึ่งกําหนดให้มีรายการหักลดหย่อนในการคํานวณภาษีสําหรับการบริจาคไว้ดังน้ี  
  (7) เมื่อได้หักลดหย่อนตาม (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แล้วเหลือเท่าใด ให้หัก
ลดหย่อนได้อีกสําหรับเงินบริจาคดังต่อไปน้ี โดยให้หักได้เท่าจํานวนที่บริจาค แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 
ของเงินที่เหลือน้ัน 
  (ก) เงินที่บริจาคแก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ 
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  (ข) เงินที่บริจาคเป็นสาธารณประโยชน์แก่องค์การหรือสถานสาธารณกุศล หรือ
แก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาอื่นนอกจากที่กล่าวใน (ก) ทั้งน้ี ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา 
  จากบทบัญญัติในมาตรา 47 (7) ข้างต้น สามารถแบ่งแยกหลักเกณฑ์การลดหย่อน
เงินบริจาคได้ดังน้ี24 
  1. ผู้บริจาคต้องเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
  2. การบริจาคที่ผู้บริจาคจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนตามกฎหมาย 
จะต้องเป็นการบริจาคเงินเท่าน้ัน หากเป็นการบริจาคทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่คํานวณได้
เป็นเงิน ผู้บริจาคไม่สามารถนํามูลค่าของทรัพย์สินมาลดหย่อนภาษีได้ 
  3. การบริจาคที่จะได้รับการลดหย่อนตามกฎหมายจะต้องเป็นการบริจาคให้แก่
หน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนดเท่าน้ัน 
  4. จํานวนเงินบริจาคที่นํามาหักลดหย่อนได้ ต้องหักตามจํานวนที่จ่ายไปจริง 
แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่เหลือจากการหักลดหย่อนรายการอ่ืน ๆ แล้ว 
  5. ต้องมีหลักฐานการบริจาค เน่ืองจากประมวลรัษฎากรไม่ได้กําหนดว่าจะต้องใช้
หลักฐานใด ดังนั้น เพียงมีบันทึกหรือหนังสือใด ๆ ที่เป็นหลักฐานแสดงว่าได้มีการบริจาคเงินให้แก่ผู้ใด 
จํานวนเท่าใดและเมื่อใดก็สามารถใช้เป็นหลักฐานการหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 
  นอกจากการหักลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้ข้างต้นแล้ว บางกรณีการบริจาค
เงินของบุคคลธรรมดาอาจได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ เสมือนหน่ึงเป็นการหักลดหย่อนได้อีก โดยการตรา
พระราชกฤษฎีกา ให้นําเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาคไปยกเว้นภาษีเงินได้โดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา 3 แห่งประมวลรัษฎากร แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การยกเว้นภาษีเงินได้เป็นการทั่วไป และการ
ยกเว้นภาษีเงินได้เป็นการเฉพาะ 
  1. การยกเว้นภาษีเงินได้เป็นการทั่วไป เป็นกรณีที่ฝ่ายบริหารอาศัยอํานาจตาม
ประมวลรัษฎากรตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นโดยให้มีผลให้การบริจาคของบุคคลธรรมดาตามกรณีที่
บัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้ฉบับต่าง ๆ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ เช่น 
การยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับการบริจาคตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 ประกอบกับ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ 

                                           
24

 เพ่ิงอ้าง, น.12 - 19. 
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ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สําหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการ
สนับสนุนการศึกษา ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548  
  2. การยกเว้นภาษีเงินได้เป็นการเฉพาะการ เป็นกรณีที่ฝ่ายบริหารต้องการ
กระตุ้นให้ผู้เสียภาษีบริจาคเพ่ือช่วยเหลือหรือสนับสนุนเหตุการณ์หรือนโยบายของรัฐอย่างใดอย่างหน่ึง 
ที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะ ซึ่งการยกเว้นภาษีเงินได้กรณีน้ีจะเป็นการยกเว้นภายในช่วงระยะเวลาหน่ึง
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเท่าน้ัน เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับการบริจาคตาม
กฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 255) พ.ศ. 254825 
  โดยทั่วไป มูลนิธิ สมาคมหรือนิติบุคคลใดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการช่วยเหลือสังคม 
แต่ยังไม่ได้รับการประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวล
รัษฎากร จะมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หากมีรายได้เกิดข้ึน โดยเสียภาษีจากยอดรายได้จากการ
ประกอบกิจการก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ตามข้อ (2) (จ) บัญชีอัตราภาษีเงินได้แห่งประมวลรัษฎากร 
  กรณีที่มูลนิธิ สมาคมหรือนิติบุคคลใดได้รับการประกาศจากรัฐมนตรีให้เป็น
องค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) จะไม่ถือเป็นหน่วยภาษีตามประมวลรัษฎากร 
กล่าวคือ ไม่ต้องนํามารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งแม้ในทางบัญชีการเงินจะถือเป็น
รายได้ก็ตาม แต่ไม่ถือเป็นรายได้ตามหลักบัญชีภาษีอากร อย่างไรก็ดี มูลนิธิ สมาคมหรือนิติบุคคลใด
ที่ยังไม่ได้รับประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7)(ข) ก็จะได้รับมาตรการ
ช่วยเหลือจากรัฐตามมาตรา 65 ทวิ (13) แห่งประมวลรัษฎากร ที่กําหนดให้รายได้บางประเภทได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ รายได้จากเงินค่าลงทะเบียนหรือค่าบํารุงที่ได้รับจากสมาชิก 
เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค และเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา26 
  2.) กรณีผู้บริจาคเป็นนิติบุคคลที่บริจาคให้แก่องค์การหรือสถานสาธารณกุศล 
หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยการหักเป็น
รายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้หักได้ใน
ส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิและรายจ่ายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬาตามที่อธิบดีกําหนด
โดยอนุมัติรัฐมนตรีให้หักได้อีกในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิ 
 

                                           
25 เพ่ิงอ้าง, น.23 - 24 
26

 เพ่ิงอ้าง, น.38 - 40 
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 4.2.2 การจัดเก็บภาษีเงินได้จากบริษัทที่ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 

 สถาบันไทยพัฒน์ให้ความหมายของคําว่า “บริษัทที่ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate 
Social Responsibility : CSR) หรือ บรรษัทบริบาล” หมายถึง การดําเนินกิจกรรมภายในและ
ภายนอกองค์กรที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกลด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
องค์กรหรือภายนอกองค์กร ในอันที่จะทําให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขซึ่งความหมายนี้
สอดคล้องกับแนวคิดที่เกี่ยวกับกิจกรรม CSR ของ Keith Davis นักวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 
ที่กล่าวถึงหลักสําคัญของ CSR ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคมต้องเกิดข้ึนจากการกระทําของธุรกิจ 
ธุรกิจเป็นสถาบันของสังคมท่ีจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของสังคม 
โดยธุรกิจคิดค่าใช้จ่ายทางสังคมบางส่วนจากลูกค้าได้ ซึ่งจะทําให้สินค้าหรือบริการราคาสูงขึ้นบ้าง
ตามความเหมาะสม27 
 จากคํานิยามข้างต้น แสดงให้เห็นว่า บริษัทที่ทํากิจกรรมเพ่ือสังคมหรือ CSR คือ 
กิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม โดยองค์กรธุรกิจมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นแนวโน้มของธุรกิจ
ทั่วโลกในการเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจ ดังนั้น การทําประโยชน์เพื่อสังคมจึงเป็นภารกิจ
ลําดับรองที่มีบทบาทมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การทํากิจกรรมเพ่ือสังคมไม่มีรูปแบบชัดเจน บางธุรกิจ
อาจทําเป็นโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพของคนในสังคมให้พัฒนาข้ึน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและ
งบประมาณสูง แต่บางธุรกิจอาจทํากิจกรรมที่ใช้ระยะเวลาน้อย แต่มีผลกระทบต่อสังคมเร็ว เช่น 
การบริจาคสิ่งของหรือทรัพย์สินแก่ผู้ด้อยโอกาส ก็สามารถเป็นกิจกรรมเพ่ือสังคมชนิดหน่ึงได้ 

 
  4.2.2.1 ภาระภาษีของบริษทัที่ทํากิจกรรมเพื่อสงัคม 
  บริษัทที่ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด และอยู่ใน
นิยาม “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล" ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ให้หมายความว่า 
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือที่ตั้งขึ ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร กําหนดให้เงินได้ที่ต้อง
เสียภาษีตามความในส่วนน้ีคือกําไรสุทธิซึ่งคํานวณได้จากรายได้จากกิจการ หรือเน่ืองจากกิจการ     
ที่กระทําในรอบระยะเวลาบัญชีหักด้วยรายจ่ายตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี  

                                           
27

 จรัญญา แสงสุขดี, “กฎหมายภาษีอากรกับการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือความ
รับผิดชอบต่อสังคม,” (สารนิพนธ์มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552), 
น.8 - 10. 
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	 	 4.2.2.2 มาตรการทางภาษีท่ีสนับสนุนบริษัทท่ีทํากิจกรรมเพื่อสังคม 

  การดําเนินธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคลที่แสวงหากําไร หากนํากําไรหรือเงิน
ส่วนหน่ึงคืนให้แก่สังคมในรูปของการบริจาค ซึ่งการบริจาคท่ีเป็นไปตามกฎหมายกําหนดจะช่วย
บรรเทาภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ด้วย โดยแบ่งเป็นสองมาตรการ คือ การให้หักรายจ่ายจากการ
บริจาคและการยกเว้นภาษีเงินได้  
  มาตรการการหักรายจ่าย ประมวลรัษฎากรไม่มีบทบัญญัติที่ให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอากรแก่นิติบุคคลผู้ทําการบริจาคโดยตรง แต่ได้กําหนดไว้เป็นข้อยกเว้นบางประการในกลุ่ม
รายจ่ายต้องห้ามเพ่ือให้สิทธิที่จะสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามมาตรา 65 ตรี บัญญัติว่า รายการ
ต่อไปนี้ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิ 
  (3) รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หาหรือการกุศล เว้นแต่
รายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณะประโยชน์ตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรี ให้หักได้ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิและรายจ่ายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬา
ตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีให้หักได้อีกในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิ 
  หลักเกณฑ์ในการคํานวณหักรายจ่ายจากการบริจาคน้ีเป็นไปตามแนวทางตาม
คําสั่งกรมสรรพากรท่ี ป. 52/2537 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2537 ดังน้ี 
  1. หากมีรายจ่ายการกุศลสาธารณะ สาธารณะประโยชน์หรือรายจ่ายเพ่ือ
การศึกษา เพ่ือการกีฬา แต่เพียงอย่างใดอย่างหน่ึง ให้หักได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิ ดังน้ี 
  รายจ่ายที่หักได้ = กําไรก่อนหักรายจ่ายค่าการกุศลฯ x 2/102 
  2. หากมีรายจ่ายการกุศลสาธารณะ สาธารณะประโยชน์หรือรายจ่ายเพ่ือ
การศึกษา เพ่ือการกีฬา ทั้งสองประเภทให้หักได้ตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้ 
  รายจ่ายการกุศลสาธารณะ สาธารณะประโยชน์ = กําไรก่อนหักค่าบริจาคท้ัง    
2 ส่วน x 2/104 
  รายจ่ายเพ่ือการศึกษา เพ่ือการกีฬา = กําไรก่อนหักค่าบริจาคทั้ง 2 ส่วน x 2/104 
  รายจ่ายทั้ง 2 ยอด หากไม่เกินกว่าเพดานรายจ่ายที่หักได้ตามกฎหมายกําหนด 
ให้หักเป็นรายจ่ายได้เต็มตามยอดที่จ่ายจริงทั้ง 2 จํานวน 
  กรณีมีรายจ่ายยอดใดยอดหนึ่งเกินกว่าเพดานรายจ่ายที่หักได้ตามกฎหมาย 
ให้นําส่วนที่น้อยกว่ามาหักเต็มตามจํานวนก่อนแล้วจึงนํายอดส่วนที่เกินมาหักได้ แต่ต้องไม่เกิน
กําไรสุทธิ x 2/102 หากยังมียอดเหลือเกินกว่าอีก จึงถือยอดคงเหลือน้ันเป็นรายจ่ายต้องห้าม 
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  กรณียอดบริจาคทั้ง 2 ยอดเกินเพดานรายจ่ายสูงสุดที่อนุญาตให้หักได้ ให้หักได้
ในแต่ละรายการในอัตรา 2/104 ของกําไรสุทธิหลังหักรายจ่ายดําเนินการแล้ว28 
  สําหรับมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้จะมีลักษณะคล้ายกับการบริจาคแก่องค์การ
หรือสถานสาธารณกุศล กล่าวคือ เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ที่เป็นการทั่วไปและการยกเว้นภาษีเงินได้
ที่เป็นการเฉพาะการ  
  ตัวอย่างของการยกเว้นภาษีเงินได้ที่เป็นการทั่วไป เช่น การบริจาคเพ่ือสนับสนุน
การศึกษาตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
และอากรแสตมป์ สําหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการสนับสนุนการศึกษา ลงวันที่ 5 มกราคม 
พ.ศ. 2548 
  ตัวอย่างของการยกเว้นภาษีเงินได้ที่เป็นการเฉพาะการ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 312) 
พ.ศ. 2540 ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือนํ้าท่วมเฉพาะกิจ 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เป็นจํานวนเงินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินที่บริจาค มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2540 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 254029 
อย่างไรก็ตาม การบริจาคบางกรณีก็อาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี กล่าวคือ การบริจาคเป็น
รายการที่ผู้เสียภาษีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ทางภาษีได้เป็นลําดับสุดท้าย โดยกรณีนิติบุคคล 
ผู้บริจาคได้รับสิทธิประโยชน์จากการบริจาคหลังจากหักรายจ่ายอ่ืน ๆ แล้วและมีกําไรสุทธิ นิติบุคคล 
ผู้บริจาคจึงสามารถนําจํานวนรายจ่ายที่บริจาคมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ ซึ่งมีข้อสังเกตว่า
หากนิติบุคคลใดไม่มีผลกําไรสุทธิทางภาษีในรอบปีภาษีที่ทําการบริจาค ก็จะไม่สามารถนําเงินบริจาค
มาหักเป็นรายจ่ายได้แต่อย่างใด30 
  แม้ว่าภาคธุรกิจ คือ หน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินกิจกรรมรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรแต่หน่วยงานภาครัฐ คือ หน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการ
สนับสนุนและกําหนดมาตรการรองรับแก่ภาคธุรกิจ หากภาครัฐสามารถใช้มาตรการควบคุมด้วยการ
กําหนดภาษีสรรพสามิต หรือที่เรียกว่า ภาษีบาป (Sin Tax) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือควบคุมพฤติกรรมหรือ

                                           
28

 สุธีราภรณ์ แสงจันทร์ศรี, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 22, น.32 - 34. 
29 เพ่ิงอ้าง, น.36 - 39. 
30 เพ่ิงอ้าง, น.85. 
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กิจกรรมที่ถือว่าเป็นภัยต่อสังคม เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อมท่ีรัฐบาลได้บังคับใช้ จากแนวคิดที่ว่าใครผลิต
มลพิษคนน้ันต้องรับผิดชอบด้วยการจ่ายภาษีเพ่ือให้รัฐบาลนําเงินกลับไปใช้เยียวยาสภาพแวดล้อม
และชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ก็จะเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยพัฒนาสังคมอีกทางหน่ึง31 
 
 4.2.3 การจัดเก็บภาษีเงินได้จากวิสาหกิจเพื่อสังคม 
  4.2.3.1 ภาระภาษีของวิสาหกิจเพื่อสังคม 
  วิสาหกิจเพ่ือสังคมตามขอบเขตที่ศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี จะศึกษาองค์กรที่
เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทเท่าน้ัน จึงอยู่ในนิยาม “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล" ตามมาตรา 39 
แห่งประมวลรัษฎากร ให้หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย 
หรือที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีตามมาตรา 65 แห่งประมวล
รัษฎากรกําหนดให้เงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามความในส่วนน้ีคือกําไรสุทธิซึ่งคํานวณได้จากรายได้จาก
กิจการ หรือเน่ืองจากกิจการที่กระทําในรอบระยะเวลาบัญชีหักด้วยรายจ่ายตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ใน
มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร 
 
  4.2.3.2 มาตรการทางภาษีทีส่นับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม 
  เน่ืองด้วยวิสาหกิจเพ่ือสังคม คือ ธุรกิจที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหาสังคม
เหมือนมูลนิธิ องค์การการกุศลต่าง ๆ แต่มีวิธีหากําไร วางระบบการตลาดเหมือนบริษัททั่วไป อันเป็น
การผสมผสานข้อดีของภาคธุรกิจและภาคสังคม เพราะหากมีเป้าหมายหลักเพ่ือแสวงหากําไรอย่างเดียว 
ไม่สนใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ธุรกิจก็จะไม่ย่ังยืนมั่นคงเพราะอยู่ในสังคมท่ีเสื่อมโทรม แต่ถ้าจะมุ่ง
ก่อต้ังมูลนิธิ ความก้าวหน้าและความคิดสร้างสรรค์ของการแข่งขันและการพัฒนาสิ่งนวัตกรรมแบบ
ทุนนิยมก็คงไม่มี และไม่มีรายได้หรือแหล่งทุนมาใช้จ่ายเพ่ือให้สังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น  
  ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายท่ีกําหนดสถานะของวิสาหกิจเพ่ือสังคมไว้เป็นการเฉพาะ 
สถานะทางกฎหมายของวิสาหกิจเพ่ือสังคมจึงเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ขึ้นอยู่กับ
สถานะของวิสาหกิจเพื่อสังคมว่าเป็นการประกอบการในฐานะบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ซึ่งพิจารณาจากผู้ประกอบการแต่ละรายเป็นสําคัญ ดังน้ัน กฎหมายภาษีอากรจึงไม่มีกฎเกณฑ์การ
จัดเก็บภาษีจากวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่แตกต่างไปจากธุรกิจอ่ืน ๆ รวมทั้ง ไม่มีมาตรการทางภาษีที่ช่วย
ส่งเสริมการประกอบกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคม ทั้งน้ี มีเพียงมาตรการหักรายจ่ายและยกเว้นภาษีเงินได้
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นิติบุคคลสําหรับผู้ประกอบการที่จัดต้ังวิสาหกิจในรูปแบบนิติบุคคลเท่าน้ัน เช่นเดียวกับการบริจาค
ทรัพย์สินของบริษัทที่ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 4.2.2 
การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบริษัทที่ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 
  จึงสรุปได้ว่าความแตกต่างของการประกอบกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคมกับการ
ประกอบกิจการบริษัทธุรกิจทั่วไปในเรื่องพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร ไม่อาจทําให้มาตรการ
ทางภาษีที่ให้สิทธิประโยชน์ในปัจจุบันสะท้อนหลักการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีเท่าที่ควร เพราะ
ข้อเท็จจริงของการดําเนินงานของวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีไม่ปันผลแก่ผู้ถือหุ้น แต่จะนํากลับไปใช้
ประโยชน์เพ่ือสังคม การให้สิทธิประโยชน์เฉพาะการบริจาคของนิติบุคคลจึงไม่ครอบคลุมภารกิจของ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมในปัจจุบัน 
 
4.3 ปัญหาการไม่มีมาตรการทางภาษีทีส่นับสนนุวิสาหกิจเพื่อสงัคมในประเทศไทย 

 
 แนวคิดกิจการเพ่ือสังคมทําให้เกิดการต่ืนตัวในการทํากิจการเพ่ือสังคมจะเห็นได้จาก
องค์กรที่เคยดําเนินการในรูปสมาคม ต่างหันมาทําธุรกิจในลักษณะกิจการเพ่ือสังคมมากข้ึน เพ่ือหา
เงินมาใช้จ่ายในการดําเนินงานในส่วนที่ทําประโยชน์เพ่ือสังคมและลดปัญหาที่ต้องพ่ึงพาเงินจากการ
บริจาคและจากต่างประเทศที่ไม่สม่ําเสมอและมีแนวโน้มลดลง ทางออกในการแก้ไขปัญหาก็คือการ
ก่อตั้งกิจการที่ดําเนินแบบธุรกิจเอกชน เพียงแต่ลักษณะของธุรกิจเน้นไปในเชิงสังคมและบางแห่ง
แม้เน้ือหาไม่ได้มุ่งไปในเชิงสังคม แต่ก็นําเงินกําไรมาใช้ในกิจกรรมเพ่ือสังคม จากการที่ผู้ประกอบ
กิจการเพ่ือสังคมส่วนใหญ่มาจากองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร จึงยังขาดความเช่ียวชาญด้านการบริหาร
จัดการเชิงธุรกิจและมีข้อจํากัดด้านเงินทุน จึงทําให้ประสบความสําเร็จไม่มากเท่าที่ควร และบางแห่ง
ถึงกับไม่สามารถดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ การสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเหล่าน้ี
ในด้านการบริหารจัดการจึงเป็นสิ่งสําคัญ รวมท้ังการสนับสนุนด้านเงินทุนก็เป็นสิ่งสําคัญ  
 เน่ืองจากวิสาหกิจเพ่ือสังคมส่วนใหญ่ผลตอบแทนไม่จูงใจ ประกอบกับไม่มีหลักประกัน 
และมีจุดอ่อนด้านการบริหารจัดการ ทําให้สถาบันการเงินไม่ปล่อยเงินกู้หรือปล่อยเงินกู้ แต่ให้จํานวน
เงินน้อยและมีดอกเบ้ียสูง ดังน้ัน การดําเนินกิจการเพ่ือสังคมในปัจจุบันยังไม่มีการสนับสนุนพิเศษ
แตกต่างจากธุรกิจทั่วไป จึงทําให้ผู้สนใจเข้ามาทําวิสาหกิจเพื่อสังคมมีไม่มาก การใช้มาตรการจูงใจ
ให้มีผู้สนใจทําวิสาหกิจเพ่ือสังคมมากข้ึน สามารถดําเนินการได้ด้วยมาตรการด้านภาษี โดยให้สิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษีแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงมาตรการอื่น ๆ เช่น มาตรการสนับสนุนให้วิสาหกิจ
เพ่ือสังคมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 
เป็นต้น  
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 การดําเนินกิจการเพ่ือสังคมในปัจจุบันในประเทศไทย แม้จะมีการต่ืนตัวและมีการจัดต้ัง
กันมากข้ึน แต่ก็ยังมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่ยังเป็นกิจการขนาดเล็กที่ดําเนินโดยกลุ่มที่มีประสบการณ์ 
จากการช่วยเหลือพัฒนาสังคมในบทบาทของ NGO มาก่อน ยังไม่มีภาคธุรกิจที่ให้ความสนใจเข้ามา
ทํากิจการเพ่ือสังคมอย่างจริงจังและยังไม่มีกิจการเพ่ือสังคมขนาดใหญ่ที่สามารถช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสจํานวนมากได้32 ดังเช่น กรณีธนาคารกรามีนที่ก่อตั้งโดยนายโมฮัมหมัด ยูนูส 
นักเศรษฐศาสตร์ชาวบังคลาเทศและได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี ค.ศ. 2006 ซึ่งปัจจุบัน
ธนาคารกรามีนขยายสาขาทั่วประเทศบังกลาเทศ ซึ่งมีสาขารวม 2,226 แห่ง เป็นต้น 
 ประเภทและรูปแบบของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทย33 ที่มีลักษณะเป็นธุรกิจ
ภาคเอกชน (Private Business) มีลักษณะสําคัญคือ เป็นธุรกิจที่จัดต้ังโดยธุรกิจเอกชน (Corporate) 
ซึ่งต่อยอดมาจากบริษัทที่ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) และพัฒนาให้เป็นธุรกิจเพ่ือสังคมที่มีความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน จึงไม่ประสบปัญหาทางด้านเงินทุนในการจัดต้ังและขยายกิจการ รวมท้ังยังมีความ
เช่ียวชาญในการทําธุรกิจ แต่ยังมีจํานวนไม่มากนัก เมื่อเทียบกับรูปแบบที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ 
(New Entrepreneur) มีลักษณะสําคัญคือ เป็นกิจการที่บุกเบิกโดยผู้ประกอบการเพ่ือสังคมที่ต่ืนตัว
กับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากจะสร้างผลกําไรแล้ว ยังมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนา
สังคมด้วย อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาทางด้านเงินทุน ทั้งการระดมทุนเพ่ือเริ่มต้นกิจการ
และการหาเงินทุนเพ่ือขยายกิจการ  
 ประเทศไทยมีตัวอย่างองค์กรธุรกิจที่ประกอบกิจการเข้าลักษณะวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่
ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในสังคมไทยจํานวนมาก34 แบ่งเป็น 6 ประเภทกิจการ ได้แก่ 
1.) ประเภทผลิตภัณฑ์ วัสดุและบริการ 2.) ประเภทอาหาร 3.) ประเภทการเรียนรู้และการศึกษา 
4.) ประเภทการขนส่ง 5.) ประเภทสื่อ 6.) ประเภทการท่องเที่ยว (โปรดดูภาคผนวก ก.) โดยส่วนใหญ่ 
จะมีภารกิจพัฒนาศักยภาพของคนไทย และนํารายได้จากการประกอบกิจการกลับไปบริหารจัดการ

                                           
32

 จตุพร จุ้ยใจงาม และพรชัย เทพปัญญา, “กิจการเพื่อสังคม แนวโน้มระบอบ
ทุนนิยมสมัยใหม่กรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จ,” เล่มที่ 7 วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
น.133 - 134 (มกราคม – เมษายน 2557). 

33
 ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ, “การศึกษากรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อ

สังคมในประเทศไทย,” เล่มที่ 20 วารสารสมาคมนักวิจัย, น.37 - 40 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2558). 
34

 คณะผู้จัดทํารวมกิจการเพ่ือสังคมในไทย, SE Catalog รวมกิจการเพ่ือสังคมในไทย, 
พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ชิล ชิล แคปปิตัล จํากัด, 2555), น.6. 
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องค์กรในสัดส่วนที่มากกว่าการปันผลแก่ผู้ถือหุ้น หรือไม่ปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้เขียนรวบรวมข้อมูล
ตัวอย่างการประกอบกิจการและสภาพปัญหาในการดําเนินงานของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทย
จากบทความ35 ดังน้ี 
 กิจการที่หน่ึง “Children Mind & Child Gallery” เป็นกิจการที่เกิดขึ้นจากการรวมตัว
ของสามคนสามสาขาวิชาชีพ คือ สาขาจิตวิทยา สาขาศิลปะ และสาขาสื่อสารมวลชน ทั้งสามคนมี
ความสนใจเร่ืองการศึกษาของเด็ก ด้วยการนําศาสตร์ทางศิลปะเข้ามาบําบัดสภาพจิตใจของเด็กและเยาวชน
ที่ถูกกระทําความรุนแรงในสังคมไทย โดยเฉพาะเด็กเร่ร่อนและเด็กชายขอบที่ขาดโอกาสทางสังคม 
กิจการ “Children Mind & Child Gallery” ทํางานร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายในพ้ืนที่เพ่ือนําเด็กชายขอบ
เข้าสู่กระบวนการศิลปะบําบัดจากนักจิตวิทยา มีกระบวนการบําบัด 1 เดือน และเกิดผลงานศิลปะ
นําไปทําผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โดยรายได้ทั้งหมดจะแบ่งให้กับเด็กเจ้าของผลงานร้อยละ 40 แบ่งให้
มูลนิธิเครือข่ายที่ทํางานร่วมกันร้อยละ 20 และนําเข้าสู่กิจการเพ่ือบริหารจัดการภายในร้อยละ 40 
สําหรับปัญหาในการดําเนินกิจการคือ ไม่มีการวางแผนด้านการตลาด เน่ืองด้วย ขาดความรู้ทางด้าน
การบริหารธุรกิจ กิจการจึงไม่อาจนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้ดีเท่าที่ควร ทําให้ขาดรายได้สําหรับ
บริหารจัดการ อย่างไรก็ตาม “Children Mind & Child Gallery” ได้รับการสนับสนุนด้านเงินลงทุน
จากสํานักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
 กิจการที่สอง “บริษัท ฟรีแฮป จํากัด” ดําเนินกิจการด้วยการสร้างแอพพลิเคช่ันที่ช่ือว่า 
“Freehap” เป็นเคร่ืองมือให้ผู้ใช้ระบบประเมินตัวเองว่าที่ผ่านมามีความสุขเพราะอะไร ไม่มีความสุข
เพราะอะไร ซึ่งจะบันทึกความรู้สึกที่ส่งผ่านทาง Social Media สร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคม
ออนไลน์และเป็นแหล่งเก็บข้อมูลทางอารมณ์เพ่ือประกอบเป็นข้อมูลวิจัยอันนําไปสู่แนวทางการ
แก้ปัญหาในประเทศต่อไป โดยการประกอบกิจการนี้จะสร้างรายได้จากบริการโฆษณาแบนเนอร์
บนหน้าเว็บไซต์และบริการข้อมูลเพ่ือใช้ในการจัดทําดัชนีความสุข เพ่ือใช้ในงานวิจัยขององค์กรที่สนใจ 
สําหรับรายได้ของกิจการจะใช้เป็นค่าบริหารจัดการในองค์กรและนําไปสมทบทุนสนับสนุนเครือข่าย
ภาคสังคมที่ เกี่ยวข้อง สําหรับปัญหาในการดําเนินกิจการคือ ผู้ประกอบการขาดทักษะการ
บริหารธุรกิจ ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่จะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนและมูลนิธิ 
ที่สําคัญรายได้ยังอยู่ในระดับตํ่า มีต้นทุนในการจัดการที่สูง 

                                           
35

 อาภัสรี ทังสมบูรณ์, “การศึกษาคุณลักษณะของกิจการเพ่ือสังคมในบริบทของ
ประเทศไทย,” (สารนิพนธ์มหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), น.48 – 90. 
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 กิจการที่สาม “บริษัท นะโม นํ้ามนต์ ฟาร์ม จํากัด” ดําเนินกิจการฟาร์มปลูกผักแบบ
ไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษและเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เน้นแก้ไข
ปัญหาความไม่เป็นธรรมของราคาพืชผลทางเกษตรปลอดสารพิษและสินค้าแปรรูปทางการเกษตร
ในราคาที่เป็นธรรมเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงสินค้าที่ปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งมีจุดเด่นที่เป็น
ธุรกิจดําเนินการเองตั้งแต่ต้นนํ้ายันปลายนํ้า มีช่องทางการจัดจําหน่ายที่สะดวกต่อผู้บริโภค เป็นผลให้
กิจการมีผลกําไรในสามปีแรกของธุรกิจอยู่ที่ร้อยละ 25 ซึ่งผลกําไรท่ีได้รับจะนําไปเป็นผลตอบแทน
ของพนักงาน การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่บุคคลทั่วไป สําหรับปัญหาในการดําเนินกิจการ
คือ การลงทุนในนวัตกรรมการเก็บรักษาสินค้าทางการเกษตรที่ต้องใช้เงินทุนในจํานวนที่สูงเพ่ือให้
สินค้าได้มาตรฐานและสะอาดปลอดภัย 
 กล่าวโดยสรุปจากตัวอย่างวิสาหกิจเพ่ือสังคมข้างต้น มีพันธกิจเพ่ือส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่
ของคนไทยให้ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ นําไปสู่การสร้างสังคมให้น่าอยู่ และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้มีทักษะด้านต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ แต่ด้วย
ความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น จึงรวมตัวสร้างธุรกิจขึ้นมาและปันผลประโยชน์กลับคืนสู่สังคม 
จึงเกิดปัญหาอุปสรรคด้านเงินทุนและรายได้ที่ใช้ในการประกอบกิจการ ซึ่งส่วนใหญ่ยังพึ่งพาการรับ
เงินอุดหนุนจากองค์กรต่าง ๆ เพ่ือให้กิจการสามารถดําเนินต่อไปได้ แต่กระน้ัน เมื่อใดที่ธุรกิจเป็น
ที่ยอมรับของผู้บริโภค ก็จะทําให้สามารถดําเนินกิจการด้วยความยั่งยืนต่อไปได้ ซึ่งการจะช่วย
นําพาให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมเหล่าน้ี มีกําลังในการช่วยเหลือสังคมต่อไป รัฐบาลอาจต้องเข้าช่วยเหลือ
ทั้งด้านส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ และการกําหนดมาตรการด้าน
ภาษีเพ่ือลดภาระเงินทุนประกอบกิจการในช่วงแรก ในลําดับถัดไปผู้เขียนจะกล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
อันเกี่ยวเน่ืองกับปัญหาทางภาษีอากร โดยแบ่งปัญหาออกเป็นเป็น 4 มุมมอง ได้แก่ ปัญหาในมิติของ
องค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม ปัญหาในมิติของผู้บริจาค ปัญหาในมิติของผู้ลงทุนและปัญหาในมิติของ
ผู้ได้รับประโยชน์จากการขายหน่วยลงทุนในหุ้น ดังน้ี 

 
 4.3.1  ปัญหาในมิติขององค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม 
 วิสาหกิจเพ่ือสังคม คือ องค์กรที่มีวัตถุประสงค์หลักในการนํารายได้จากกิจการไปใช้
เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือนําไปใช้ในการบริหารกิจการทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความ
คล้ายกับวัตถุประสงค์ขององค์การสาธารณกุศลประเภทมูลนิธิและสมาคม แต่ต่างกันในสาระสําคัญ
ด้านการแสวงหารายได้ที่วิสาหกิจเพ่ือสังคมสามารถประกอบธุรกิจและแสวงหากําไรได้ ดังน้ัน จึงมี
ปัญหาที่ต้องพิจารณาในด้านของการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมสามารถ
ประยุกต์ใช้มาตรการทางภาษีที่มีต่อองค์การสาธารณกุศลได้หรือไม่ 
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 มาตรการทางภาษีที่สนับสนุนองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามบทที่ 4.2.1.2 แสดง
ให้เห็นถึงประโยชน์ของการได้รับประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง ได้รับประโยชน์ทางภาษีทั้งด้านองค์กรและผู้บริจาคทรัพย์สินให้แก่องค์กร 
แต่ในทางกลับกัน หากองค์การหรือสถานสาธารณกุศลใดไม่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การหรือ
สถานสาธารณกุศลสาธารณะก็จะไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เห็นได้จากการศึกษา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการขอมีสถานะเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7)(ข) 
แห่งประมวลรัษฎากร36 กล่าวคือ มูลนิธิและสมาคมที่จัดต้ังขึ้นใหม่และยังมีองค์ประกอบไม่ครบตาม
หลักเกณฑ์ที่จะขอมีสถานะเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลจะไม่ได้รับความสนใจจากผู้บริจาค 
เพราะผู้บริจาคไม่สามารถนําการบริจาคไปใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ และองค์กรที่มีสถานะเป็นองค์การ
หรือสถานสาธารณกุศลจะได้เปรียบในการดําเนินงานมากกว่าองค์กรที่ไม่มีสถานะดังกล่าว เพราะ
ไม่เป็นหน่วยภาษีตามประมวลรัษฎากร ดังน้ัน การพิจารณาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับมิติขององค์กร
วิสาหกิจเพ่ือสังคมสามารถใช้กฎเกณฑ์เช่นเดียวกับกรณีของมูลนิธิและสมาคมได้หรือไม่ ต้องศึกษา
ต้ังแต่หลักเกณฑ์การจัดต้ังองค์กร ซึ่งมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร กําหนดประเภท
องค์การท่ีผู้บริจาคจะได้รับประโยชน์ทางภาษีไว้อย่างชัดเจน ซึ่งไม่รวมถึงองค์กรประเภทบริษัทหรือ
นิต ิบ ุคคลที ่แสวงหากําไร มีต ัวอย่างองค์กรที ่ได ้ร ับการประกาศจากร ัฐมนตร ีตามประกาศ
กระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 2) เรื่อง กําหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล 
สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร มากกว่า 500 องค์กร 
 สรุปได้ว่า การจัดต้ังวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทย ยังไม่มีหลักเกณฑ์กําหนดสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี โดยเฉพาะการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม และไม่สามารถ
ปรับใช้แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 47 (7)(ข) ที่จะขอรับสิทธิประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลได้ 
เพราะลักษณะขององค์กรมีความแตกต่างกัน ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้เขียนจะนําเสนอ
ในบทที่ 5.2.1. ต่อไป 
 
 4.3.2  ปัญหาในมิติของผู้บริจาค 
 การพิจารณาถึงปัญหาในมิติของผู้บริจาค จะใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรา 47 (7) (ข) และ
มาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมาตรา 47 (7)(ข) กําหนดให้เงินบริจาคแก่สถานพยาบาล
และสถานศึกษาของทางราชการ และเงินที่บริจาคเป็นสาธารณประโยชน์แก่องค์การหรือสถานสาธารณกุศล

                                           
36

 สุธีราภรณ์ แสงจันทร์ศรี, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 22, น.80 - 85. 
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ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ให้หักลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้ได้เท่า
จํานวนที่บริจาค แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่เหลือจากการลดหย่อนตามมาตรา 47 (1)-(6) 
แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว  
ส่วนกรณีมาตรา 65 ตรี (3) กําหนดให้รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หา หรือการกุศล 
ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิ เว้นแต่รายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะ หรือเพ่ือการ
สาธารณะประโยชน์ตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ให้หักได้ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของ
กําไรสุทธิและรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีให้หัก
ได้อีกในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิ 
 จากหลักเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายกําหนดข้างต้น กําหนดข้อจํากัดในด้านผู้รับบริจาค 
กล่าวคือ ผู้รับบริจาคจะต้องเป็นสถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ หรือองค์การหรือ
สถานสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาเท่าน้ัน ซึ่งวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ไม่เข้าข่ายการเป็นผู้รับบริจาคที่จะสอดคล้องกับสิทธิลดหย่อนภาษีของบุคคลธรรมดาและสิทธิในการ
หักรายจ่ายของนิติบุคคลดังกล่าว เพราะวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจแสวงหากําไร 
แต่มีวัตถุประสงค์นําผลกําไรไปใช้ประโยชน์ทางสังคมเท่านั้น ไม่ใช่องค์กรสาธารณกุศลที่ถูกจํากัด
ไม่ให้แสวงหากําไรและไม่ใช่ส่วนราชการด้วย ดังน้ัน การบริจาคแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม ผู้บริจาคจะ
ไม่ได้รับสิทธินําเงินบริจาคมาเป็นค่าลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ 
เป็นปัญหาในการจูงใจให้คนในสังคมเลือกช่องทางการทําประโยชน์ต่อสังคมผ่านการบริจาคได้ 
 สรุปได้ว่า การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม ผู้บริจาคจะไม่ได้รับสิทธิ
นําเงินบริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนและรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่า 
การบริจาคเป็นช่องทางในการมีส่วนร่วมจากประชาชนได้ง่ายและสะดวกที่สุด เพราะไม่ต้องมีภาระ
ผูกพันเท่ากับการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเพ่ือสังคม และสามารถช่วยเหลือได้หลากหลายองค์กร
อีกด้วย ดังน้ัน ปัญหานี้อาจจะเป็นอุปสรรคในการสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทยได้ 
เพราะโดยเนื้อแท้ของวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้น ก็คือองค์การสาธารณประโยชน์ที่มุ่งแสวงหากําไร
ไปลงทุนในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายก็คือการสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมดังเช่นมูลนิธิ 
หรือสมาคมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีข้างต้น  
 
 4.3.3  ปัญหาในมิติของผู้ลงทุน 
 หากพิจารณาในมุมมองของการสนับสนุนองค์กรเพ่ือสังคมน้ัน มีปัญหาเกิดข้ึนต้ังแต่ 
ก่อนมีการจัดต้ังวิสาหกิจเพ่ือสังคม กล่าวคือ องค์กรไม่แสวงหากําไรในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจัดต้ัง
มายาวนานกว่าวิสาหกิจเพ่ือสังคมก็เคยประสบปัญหาการขาดรายได้จากการรับบริจาค แม้ว่ารายได้
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ประชาชาติจะเพ่ิมสูงข้ึนในแต่ละปี แต่อัตราส่วนยอดเงินบริจาคยังคงเท่าเดิมทุก ๆ ปี จึงต้องหาแนวทาง 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้บริจาคกลายเป็นผู้ลงทุน โดยสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนมีเป้าหมายในการ
เป็นพลเมืองดีของสังคมและมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมสาธารณะประโยชน์มากกว่าการบริจาคเงิน
เพ่ือช่วยเหลือเท่าน้ัน37 ดังน้ัน ผู้เขียนมีความเห็นว่า การสร้างแรงจูงใจให้คนในสังคมสนับสนุน
วิสาหกิจเพ่ือสังคม จะต้องสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมด้วยการเป็นเจ้าของกิจการด้วย
วิธีการลงทุนในหุ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือองค์กรที่มีความย่ังยืนกว่าการบริจาคท่ีไม่ผูกพันให้ผู้บริจาค
ต้องช่วยเหลือซ้ําต่อองค์กรใดองค์กรหน่ึงเท่าน้ัน อย่างไรก็ตามปัญหาที่สําคัญของการลงทุนในหุ้นคือ 
ภาระค่าใช้จ่ายในการลงทุนและความคาดหวังในการรับผลตอบแทนของผู้ลงทุน ซึ่งปัญหาทางภาษี
อากรก็เป็นปัญหาหน่ึง  
 การลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคม อาจได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลได้ ในกรณีที่
วิสาหกิจเพ่ือสังคมน้ัน กําหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้ชัดเจนที่จะปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ แต่ต้องไม่
เกินจํานวนที่กฎหมายกําหนด (ซึ่งวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้เขียนนําเสนอให้มีการปันผลได้ไม่เกินร้อยละ 30 
โดยเทียบเคียงกับกฎหมายต่างประเทศ) ซึ่งเงินปันผลท่ีผู้ลงทุนได้รับจะต้องนํามาคํานวณภาษีเงินได้
ของตนเองด้วย เว้นแต่จะเป็นการปันผลให้แก่บริษัทที่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 65 ทวิ (10) 
แห่งประมวลรัษฎากร กําหนดให้บริษัทจํากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนําเงินปันผลที่ได้รับจาก
บริษัทจํากัดที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยและเงินส่วนแบ่งกําไรที่ได้จากกิจการร่วมค้า มารวมคํานวณเป็น
รายได้เพียงกึ่งหนึ่งของจํานวนที่ได้ เว้นแต่บริษัทจํากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่เป็นบริษัท
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือถือหุ้นในบริษัทจํากัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจํากัดผู้จ่ายเงินปันผล และบริษัทจํากัดผู้จ่ายเงิน
ปันผลไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทจํากัดผู้รับเงินปันผลไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมไม่ต้องนําเงินปันผล
ที่ได้จากบริษัทจํากัดที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยมารวมคํานวณเป็นรายได้ แต่จะต้องถือหุ้นหรือหน่วย
ลงทุนที่ก่อให้เกิดเงินปันผลและเงินส่วนแบ่งกําไรน้ันไว้เกินสามเดือน นับแต่วันที่ได้หุ้นหรือหน่วย
ลงทุนน้ันมา ถึงวันมีเงินได้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มาตรา 5 ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้
ตามส่วน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร สําหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นเงินปันผล
หรือเงินส่วนแบ่งกําไรที่ได้จากกิจการร่วมค้าที่ประกอบกิจการในประเทศไทยให้แก่ บริษัทหรือห้าง

                                           
37

 มยุรี อนุมานราชธน, การบริหารองค์กรไม่แสวงหากําไร, พิมพ์คร้ังที่ 1 (เชียงใหม่ 
: ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนุชพร้ินต้ิง, 2544), น.5. 
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หุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศและประกอบกิจการในประเทศไทย 
 ข้อจํากัดของการนําเงินได้จากการได้รับเงินปันผลมาคํานวณภาษีเพียงกึ่งหนึ่ง หรือไม่ต้อง
นํามาเสียภาษีเงินได้เลย ตามมาตรา 65 ทวิ (10) แห่งประมวลรัษฎากร กําหนดผู้ได้รับเงินปันผล
และหลักเกณฑ์ของผู้จ่ายเงินปันผลไว้อย่างเคร่งครัด กล่าวคือ ผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องเป็นบริษัทจํากัด 
ที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย และผู้จ่ายเงินปันผลจะต้องเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือผู้รับเงินปันผลจะต้อง
ถือหุ้นในบริษัทจํากัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจํากัด 
ดังน้ัน การที่วิสาหกิจเพ่ือสังคมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับบริษัทจํากัด
ที่แสวงหากําไรทั่วไป อาจไม่ดึงดูดให้มีคนสนใจไปลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคม กล่าวคือ กรณีบุคคลธรรมดา
ที่สนใจจะมีส่วนร่วมในกิจการเพ่ือสังคม ก็จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินปันผลที่ได้รับ
ตามมาตรา 40 (4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งกําหนดประเภทเงินได้จากเงินปันผล เงินส่วนแบ่งของ
กําไรหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมถึงกรณีที่บริษัทเป็นผู้ลงทุนใน
วิสาหกิจเพ่ือสังคม หากถือหุ้นในวิสาหกิจเพ่ือสังคมไม่ถึงร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง 
ก็จะไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะไม่ต้องนําเงินปันผลมาคํานวณเสียภาษีตามมาตรา 65 ทวิ (10) และ 
ก็เป็นไปไม่ได้ที่วิสาหกิจเพ่ือสังคมจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพราะโดยหลักการของบริษัท
มหาชนจํากัดจะต้องเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการแสวงหากําไรทั่วไป และจะต้องปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
เป็นกิจจะลักษณะ 
 สรุปได้ว่า การสนับสนุนให้มีการระดมทุนแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมด้วยการลงทุนในหุ้น 
เปรียบเป็นเจ้าของกิจการน้ัน จะประสบปัญหาของการเสียภาษีเงินได้ที่เกิดจากการรับเงินปันผลจาก
วิสาหกิจเพ่ือสังคม หากจะได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษีหรือนํามารวมคํานวณภาษีเพียง
กึ่งหน่ึงจะจํากัดเฉพาะผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทจํากัดเท่าน้ัน และมีหลักเกณฑ์ของผู้จ่ายเงินปันผลที่
เคร่งครัดเช่นกัน ดังน้ัน หากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้คนไทยร่วมเป็นเจ้าของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
จะต้องกําหนดแนวทางบรรเทาภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากเงินปันผลที่ได้รับด้วย 
 
 4.3.4  ปัญหาในมิติของผู้ได้รับประโยชน์จากการขายหน่วยลงทุนในหุ้น  
 วิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นหน่วยธุรกิจหน่ึงที่จะต้องมีการลงทุนในหุ้นเพ่ือเป็นเจ้าของกิจการ
และขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้ถึงเป้าหมาย ดังน้ัน วิสาหกิจเพ่ือสังคมก็คล้ายคลึงกับองค์กรธุรกิจ
ที่แสวงหากําไรท่ัวไป ต้องมีผู้ถือหุ้นบางส่วนประสงค์โอนหุ้นหรือขายหุ้นของตนเอง จึงเกิดปัญหาที่
ต้องพิจารณาว่า วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือสังคม หากมีการเปล่ียนแปลงผู้ถือหุ้น 
ควรท่ีจะต้องเสียภาษีเงินได้ในส่วนเกินทุน (Capital Gains) หรือไม่  
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 มาตรา 40 (4)(ช) แห่งประมวลรัษฎากร กําหนดให้ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอน 
การเป็นหุ้นส่วนหรือโอนหุ้นที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ออกเฉพาะส่วนที่
ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนน้ัน จะต้องนํามาคํานวณภาษีเงินได้ด้วย แต่ในบางกรณีก็ไม่ต้องนํา
ส่วนเกินทุนนั้นมาคํานวณเสียภาษี เช่น ข้อ 2 (23) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้กําหนดเงินได้จากการขายหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามาคํานวณภาษี ตาม มาตรา 42 (17) 
แห่งประมวลรัษฎากร ดังน้ัน ผู้ที่ขายหุ้นแล้วได้กําไรจากการโอนหุ้น จะได้รับยกเว้นเงินได้โดยผลของ
กฎหมาย ต่อเมื่อเป็นการโอนหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม ข้อหารือแนววินิจฉัยที่ กค 0706/5658 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 กรมสรรพากร
วินิจฉัยประเด็นปัญหาภาษีเงินได้ที่เกิดจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จะได้รับ
สิทธิยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้น้ัน เฉพาะกรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ขายหุ้นเท่าน้ัน 
ส่วนกรณีนิติบุคคลจะต้องนําไปคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 และมาตรา 66 วรรคหน่ึง 
แห่งประมวลรัษฎากรด้วย 
 สรุปได้ว่า การขายหุ้นที่ลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคม จะต้องรับภาระภาษีในส่วนกําไรที่
เกิดขึ้นจากการขายเสมอ เว้นแต่เป็นวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่าน้ัน 
จึงจะได้รับสิทธิไม่ต้องนําส่วนเกินทุนมาคํานวณเพ่ือเสียภาษี ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่า การขายหุ้นที่
เป็นหน่วยลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคมย่อมเกิดข้ึนได้เสมอ เพราะเป็นทรัพย์สินประเภทหน่ึง ดังน้ัน 
หากกฎหมายเอื้ออํานวยในการเปลี่ยนผ่านผู้ถือหุ้น โดยช่วยบรรเทาภาระภาษีที่เกิดจากการขายหุ้น
ก็น่าจะเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมได้ แม้ว่าการถือหุ้นใน
วิสาหกิจเพ่ือสังคม อาจจะได้รับผลตอบแทนน้อยหรือไม่ได้รับผลตอบแทนเลย แต่เน่ืองจากแนวโน้ม
ของสังคมปัจจุบันที่นิยมการทําประโยชน์เพ่ือสังคม โดยใช้ความรู้ความสามารถท่ีตนศึกษามา 
ประยุกต์ใช้กับองค์กรและการทําประโยชน์ต่อสังคม ก็อาจเลือกใช้ช่องทางนี้ ในการร่วมกําหนด
นโยบายและแนวทางการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมได้ เพราะผู้ถือหุ้นก็คือเจ้าของกิจการน่ันเอง 
 ถึงแม้ว่า ในปี พ.ศ. 2557 รัฐบาลวางแผนและต้ังคณะทํางานร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการค้าทั้งในระดับภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ แต่การกําหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรา 37 
แห่งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ..... ยังคงเป็นเพียงหลักการเบ้ืองต้นเท่าน้ัน 
โดยกําหนดไว้ในมาตรา 37(2) ที่กําหนดให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นพิเศษ 
และมาตรา 38 ที่กําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
สําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
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เพ่ือสังคมแห่งชาติประกาศกําหนด รวมถึงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการมาตรการภาษี
เพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ก็ยังไม่มีความแน่นอนว่า จะออกเป็น
กฎหมายรูปแบบใดและมีหลักเกณฑ์อย่างไร ซึ่งในเบ้ืองต้นคณะรัฐมนตรีเห็นควรให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีแก่ผู้ประกอบการและผู้สนับสนุน โดยกําหนดยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิของ
วิสาหกิจเพื่อสังคมในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี เฉพาะวิสาหกิจเพื่อสังคมที่นําผลกําไรทั้งหมด
ไปลงทุนในกิจการหรือใช้ประโยชน์ทางสังคมและกําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม สามารถหักรายจ่ายเงินลงทุนและเงินที่มอบให้หรือทรัพย์สินที่โอนให้
วิสาหกิจเพื่อสังคม โดยไม่มีค่าตอบแทนตามจํานวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิ
ก่อนหักรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่วิสาหกิจเพื่อสังคมไม่จ่ายเงินปันผลแก่
ผู้ถือหุ้นเลย จึงจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล38 
 
4.4 แนวทางการกําหนดมาตรการทางภาษีที่สนบัสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม  

 
 เน่ืองด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรในประเทศเป็นหน้าที่หลักของภาครัฐ โดยกําหนด
นโยบายการบริหารประเทศและออกกฎหมายเพ่ือสอดรับกับเจตนารมย์ของคณะรัฐบาล สามารถนํา
แนวนโยบายไปบังคับใช้ได้จริง ซึ่งนโยบายเศรษฐกิจเป็นสิ่งสําคัญในการดูแลความเป็นอยู่ของ
ประชาชนและสถานะทางการเงินของประเทศ นับต้ังแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2504 จนปัจจุบันใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
ซึ่งเน้ือหาสําคัญของแต่ละแผนจะมุ่งสร้างความกินดีอยู่ดีของประชาชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงนโยบาย
ของรัฐบาลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติช่วงระหว่างฉบับที่ 1 - 6 รัฐบาลเน้นการเจริญเติบโต
ด้านเศรษฐกิจ ใช้จ่ายเงินลงทุนเกี่ยวกับการคมนาคมและขนส่ง โครงการชลประทาน การพลังงาน 

                                           
38

 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง, “มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อ
สังคม,” สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559, http://www.fpo.go.th/FPO/modules/Content 
/getfile.php?contentfileID=10600 
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และการสาธารณสุข เมื่อสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานมีมากข้ึน รัฐจึงเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออก 
เพ่ือให้สินค้าไทยออกสู่ตลาดโลก รวมท้ังส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วย39 
 ปัญหาที่เกิดจากการเร่งพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติช่วงระหว่างฉบับที่ 1 - 6 ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของคนไทย 
เน่ืองด้วยการกระจุกตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสําคัญ จึงทําให้คนไทย
ในเขตภูมิภาคมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ในระดับตํ่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยรายได้ของท้ังประเทศ นําไปสู่การปรับ
กลยุทธ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 ปรากฏตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 9 ให้ความสําคัญต่อ “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้สามารถเผชิญกับวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสามารถดํารงอยู่ในกระแสโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมั่นคง40 
 จากปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในอดีตจนปัจจุบัน ดังปรากฏเป็นนโยบาย
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับ พึงสะท้อนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในแต่ละช่วงเวลาน้ัน ซึ่งการเปลี่ยนกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจจากเดิมคือการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว จึงก่อปัญหา
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย ดังนั้น การประกอบกิจการเพื่อสังคมจึงเป็นช่องทางสําคัญ 
ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสามารถขับเคล่ือนกิจการด้วยตนเอง พ่ึงพาการบริจาค
หรือเงินอุดหนุนเพียงเท่าที่จําเป็น อันแตกต่างจากองค์กรเพ่ือสังคมท่ีเป็นสมาคม หรือมูลนิธิ อีกทั้ง 
ช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐในการพัฒนาชนบทที่ภาครัฐไม่อาจให้ความช่วยเหลือได้ดีเท่าที่ควร 
เน่ืองด้วยงบประมาณที่จํากัดและการขาดแคลนบุคลากรภาครัฐ  
 การสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมจากภาครัฐด้วยมาตรการทางภาษีเป็นวิธีการหน่ึงที่จะ
สามารถลดต้นทุนการประกอบกิจการได้ ซึ่งกฎหมายภาษีอากรของไทยครอบคลุมการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ หากพิจารณา
ถึงมาตรการทางภาษีที่สนับสนุนองค์กรเพื่อสังคมจะมีการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ

                                           
39

 จรินทร์ เทศวานิช, การเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยของระบบเศรษฐกิจภาคพาณิชย 
กรรมและการบริการ, ชุดวิชาไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย, พิมพ์คร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557), น.422 - 425. 

40
 มนูญ โต๊ะยามา, เศรษฐกิจไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 9-10 (พ.ศ. 2545-2544) และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต, ชุดวิชา
เศรษฐกิจไทย, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556), น.6 - 15. 
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การหักรายจ่ายทางภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เก่ียวข้องกับการบริจาคเพ่ือการกุศลและสาธารณประโยชน์
เท่าน้ัน ซึ่งสรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 กรณีการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร 
เป็นการลดหย่อนเงินได้ของบุคคลที่บริจาคเงินให้แก่องค์การสถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและ
สถานศึกษา โดยให้หักเท่าจํานวนที่บริจาค แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่เหลือจากการหัก
ลดหย่อนตามมาตรา 47 (1) – (6) แล้ว 
 กรณีการหักค่าใช้จ่ายก่อนการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 ตรี (3) กําหนด
รายการที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิ เช่น รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว 
การให้โดยเสน่หา หรือการกุศล เว้นแต่รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพ่ือการสาธารณะ
ประโยชน์ตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีให้หักได้ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิ และ
รายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ให้หักได้อีกในส่วน
ที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิ 
 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จํากัด
เฉพาะการบริจาคให้แก่การกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณะประโยชน์ตามท่ีอธิบดีกําหนดโดย
อนุมัติรัฐมนตรี ซึ่งไม่สะท้อนสภาพการประกอบกิจการเพ่ือสังคมหรือประโยชน์สาธารณะในปัจจุบัน
ที่มีองค์กรธุรกิจจํานวนหน่ึงมีวัตถุประสงค์หลักในการนํารายได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการไปลงทุน
หรือใช้จ่ายในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม แต่จะต้องรับภาระต้นทุนทางภาษีเช่นเดียวกับองค์กร
ธุรกิจที่เป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัททั่วไปที่มีวัตถุประสงค์หลักในการแสวงหากําไรเพื่อปันผลกําไร
แก่ผู้ถือหุ้น  
 ดังนั้น การศึกษาถึงมาตรการทางภาษีที่ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมของต่างประเทศ 
ในบทที่ 3 จะสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย โดยแยกการพิจารณา
เป็นสองประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก คือ แนวทางการกําหนดลักษณะและสถานะของวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมเพ่ือแก้ไขปัญหาการดําเนินกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคม และประเด็นที่สอง คือ แนวทางในการ
ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือสนับสนุนให้มีการประกอบกิจการเพ่ือสังคมอย่างย่ังยืนและมี
ประสิทธิภาพดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป 
 
 4.4.1 แนวทางการกําหนดลกัษณะของวิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายเฉพาะ 
 จากการศึกษาลักษณะของวิสาหกิจเพ่ือสังคม กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม พร้อมด้วยมาตรการทางภาษีที่ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศอังกฤษ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ ปุ่นตามบทที่ 3 นั้น ทั้งสี่ประเทศ 
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ให้ความสําคัญต่อการกําหนดสถานะวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นการเฉพาะ และแยกต่างหากจากการ
ประกอบกิจการโดยทั่วไป เน่ืองด้วยวัตถุประสงค์และพันธกิจของกิจการจะเน้นการทําประโยชน์เพ่ือ
สังคมเป็นหลัก รวมถึงการปันผลกําไรที่เกิดจากการประกอบกิจการกลับคืนสู่สังคมทั้งหมดหรือเป็น
ส่วนใหญ่ ส่งผลให้การกําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีและด้านต่าง ๆ ที่รัฐให้การสนับสนุนเป็นไป
อย่างชัดเจนและบรรลุนโยบายในการสนับสนุนภาคสังคมให้มีส่วนช่วยรัฐบาลพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น 
 กรณีประเทศอังกฤษกําหนดสถานะวิสาหกิจเพ่ือสังคมในช่ือ “บริษัทเพ่ือผลประโยชน์
ร่วมกันของชุมชน Community Interest Company (CIC)” เป็นรูปแบบบริษัทจํากัดแบบหน่ึง 
ประกาศใช้ในปี ค.ศ. 2006 ภายใต้กฎหมายบริษัท (The Company Act) เพ่ือรองรับการจดทะเบียน
พาณิชย์ของวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยเน้นไปที่การจัดต้ังที่ง่าย สะดวก คล่องตัวต่อการทําธุรกิจ แต่มีการ
กําหนดคุณสมบัติบางประการเพ่ิมเติมเพ่ือให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจะกลับไปสู่ชุมชนและ
สังคมตามที่ต้ังใจไว้ รวมถึงกําหนดมาตรการทางภาษีด้วยกฎหมายที่ช่ือว่า “ข้อบังคับมาตรการ
บรรเทาภาระภาษีด้านการลงทุนเพ่ือสังคม (ผู้ประกอบการจดทะเบียนธุรกิจเพ่ือสังคม) ค.ศ. 2014” 
(The Tax Relief for Social Investments (Accreditation of Social Impact Contractor) 
Regulations 2014) เพ่ือให้ผู้ลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคม สามารถนําจํานวนเงินที่ลงทุน ไปหักลดจาก
ยอดภาษีเงินได้ที่ต้องเสียในปีน้ันได้ทั้งจํานวนเงินที่จ่ายไปเพ่ือการลงทุน แต่หักได้ไม่เกิน 1 ล้านปอนด์ต่อปี 
 กรณีประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดสถานะวิสาหกิจเพ่ือสังคมในช่ือ “บริษัทจํากัดการ
แสวงหากําไร (the Low-Profit Limited Liability Company (L3C))” เป็นองค์กรธุรกิจที่มีรูปแบบ
เฉพาะที่ต่อยอดมาจากบริษัทจํากัด (Limited Liability Company (LLC)) ซึ่งจะจํากัดความรับผิด
ของผู้ถือหุ้นและมีความยืดหยุ่นมากกว่า อีกทั้งเป็นองค์กรที่สามารถมีภารกิจเก่ียวเน่ืองกับการลงทุน
ในโครงการที่เก่ียวข้อง (Program Related Investments (PRIs)) เพ่ือลงทุนในกิจการเพ่ือสังคมต่าง ๆ 
โดย L3C จะมีองค์ประกอบพ้ืนฐานเช่นเดียวกับ LLC น่ันคือ มีคณะกรรมการเป็นผู้บริหารจัดการและ
มีสมาชิกหรือผู้ถือหุ้น แต่ L3C จะแตกต่างตรงที่ผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกสามารถตกลงเรื่องการดําเนินงาน
ขององค์กรโดยเฉพาะอย่างย่ิงการแบ่งผลกําไรและผลขาดทุน ที่ไม่อาจเป็นไปตามสัดส่วนของการ
ลงทุนก็ได้ รวมทั้งเป็นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมกิจการสาธารณกุศลหรือการศึกษาตาม
นัยสําคัญของ Section 170(c)(2)(B) of the IRS Code of 1986  
 กรณีประเทศเกาหลีใต้กําหนดสถานะวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายสนับสนุน
วิสาหกิจเพื่อสังคม ค.ศ. 2007 (the Social Enterprises Promotion Act 2007) โดยกฎหมายน้ี
กําหนดนิยามของวิสาหกิจเพ่ือสังคมไว้ในมาตรา 2 ความว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม คือ องค์กรที่
ดําเนินการผลิตสินค้าและบริการเพื่อนํารายได้ไปช่วยเหลือสังคม และสร้างงานให้แก่กลุ่มคน 
ด้อยโอกาสทางสังคมเพ่ือพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจหรือกลุ่ม
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สหกรณ์ที่มีเป้าประสงค์ทางสังคมเป็นหลักมากกว่าการนําเงินกําไรไปปันผลแก่ผู้ถือหุ้น” อีกทั้ง เป็นการ
แยกหมวดหมู่ของวิสาหกิจเพ่ือสังคมออกจากการประกอบกิจการทั่วไป เห็นได้จากข้อบังคับของ
กฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ค.ศ. 2007 ห้ามมิให้กิจการอ่ืนใดใช้คําว่า “Social Enterprise” 
ต่อท้ายช่ือของกิจการ นอกจากกิจการที่มีลักษณะเป็นไปตามกฎหมาย กล่าวคือ กิจการน้ันจะต้องมี
พันธกิจทางสังคม สร้างบริการสาธารณะแก่สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเป็นไปตามคํานิยามของ
มาตรา 2 แห่งกฎหมายดังกล่าว ดังน้ัน กิจการใด ๆ ประสงค์ที่จะเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social 
Enterprise) ไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมายพาณิชย์ (the Commercial Act) 
องค์กรไม่แสวงหากําไร สหกรณ์ หรือกลุ่มสหภาพแรงงาน จะต้องจดทะเบียนตามมาตรา 8 
แห่งกฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ค.ศ. 2007 รวมท้ังเข้าร่วมเป็นสมาชิกต่อกระทรวงแรงงาน
ตามมาตรา 7 ด้วย 
 กรณีประเทศญี่ปุ่นกําหนดสถานะวิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายส่งเสริมกิจการที่
ไม่แสวงหากําไร ค.ศ. 2003 (the Law to Promote Specified Nonprofit Activities) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่เกิดจากกิจการขององค์กรไม่แสวงหากําไร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ
อาสาสมัครหรือรูปแบบอ่ืนใดที่เป็นการสร้างประโยชน์ต่อสังคม จะต้องดําเนินการตามกฎเกณฑ์ที่
กําหนดโดยเช่ือมโยงกับกฎหมายส่งเสริมกิจการที่ไม่แสวงหากําไร ค.ศ. 2003 ถึงจะมีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ด้านภาษี ตามบทบัญญัติส่วนที่ 3 สิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายภาษี (Special 
Treatment Under Tax Law) ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 46 แห่งกฎหมายส่งเสริมกิจการที่ไม่แสวงหา
กําไร ค.ศ. 2003 
 เมื่อพิจารณาจากกฎหมายต่างประเทศที่กําหนดขอบเขตของวิสาหกิจเพื่อสังคม
ให้มีความชัดเจน และเชื่อมโยงไปยังกฎหมายพิเศษที่กําหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสนใจ 
การประกอบธุรกิจเพ่ือสงัคมมากย่ิงขึ้น รวมถึงแบ่งเบาภาระของวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในด้านต้นทนุทางภาษี 
สามารถนําไปเป็นแนวทางการกําหนดกฎเกณฑ์ที่กําหนดสถานะวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทย  
 ผู้เขียนมีความเห็นเสนอให้รัฐบาลไทยออกกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์สําหรับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยรัฐบาลอาจดําเนินการได้ 2 แนวทาง ดังน้ี 
 แนวทางที่หน่ึง รัฐบาลอาจจะบัญญัตินิยามของคําว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” เพ่ิมเติมใน
กฎหมายลําดับรองที่กําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นกรณีพิเศษ โดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา 3 แห่งประมวลรัษฎากร ตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือการลดอัตราหรือยกเว้นภาษีอากร
เพ่ือให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพของท้องที่บางแห่งหรือทั่วไป โดยกฎหมายลําดับรองน้ัน 
จะต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับคํานิยามอยู่เสมอ จึงอาจกําหนดคําว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” ให้หมายความว่า 
นิติบุคคลที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอ่ืน ๆ โดยมีเป้าหมาย
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ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก และนําผลกําไรส่วนใหญ่
หรือทั้งหมดไปทําประโยชน์แก่สังคม ทั้งน้ี ผู้เขียนได้ร่างพระราชกฤษฎีกาเพ่ือการลดอัตราและยกเว้น
ภาษีอากรเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ.... ไว้เป็นตัวอย่างการศึกษา (โปรดดูภาคผนวก ข) 
 แนวทางที่สอง กรณีที่มีการประกาศใช้บังคับ “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม พ.ศ.   ” ซึ่งตามมาตรา 3 กําหนดคํานิยามของวิสาหกิจเพ่ือสังคมไว้ว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” 
หมายถึง นิติบุคคลซึ่งดําเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอ่ืน ๆ ของภาคเอกชน 
โดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนต้ังแต่แรกเร่ิมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม
เป็นหลัก มิใช่การสร้างกําไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าของเป็นสําคัญ และมีลักษณะพิเศษ ดังต่อไปนี้ 
 (1) กําหนดวัตถุประสงค์ทางสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ 
 (2) มีศักยภาพที่จะมีความย่ังยืนทางการเงินได้ด้วยตนเอง 
 (3) กระบวนการผลิต การดําเนินกิจการ รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการ ไม่ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อเน่ืองในระยะยาวต่อสังคม สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อม 
 (4) ผลกําไรส่วนใหญ่ถูกนําไปเพ่ือการลงทุนกลับไปใช้ในการขยายผลเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว หรือคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคม หรือผู้ใช้บริการ 
 (5) มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
 จากนิยามข้างต้นในร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ ..... ให้
ความหมายของวิสาหกิจเพ่ือสังคมไว้อย่างละเอียด ดังน้ัน รัฐบาลก็ไม่จําเป็นต้องออกกฎหมายลําดับรอง
โดยอาศัยอํานาจตามประมวลรัษฎากร เพ่ือกําหนดนิยามดังแนวทางที่หน่ึงข้างต้น อย่างไรก็ตาม 
รายละเอียดและหลักเกณฑ์การขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะต้องตราเป็นกฎหมายลําดับรอง
โดยอาศัยอํานาจตามประมวลรัษฎากร หรืออาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมด้วย ในการกําหนดรายละเอียดเพ่ือบังคับใช้ต่อไป 
 
 4.4.2 แนวทางการใหส้ิทธปิระโยชนท์างภาษีแก่วิสาหกจิเพื่อสังคม 

 จากการศึกษาลักษณะของวิสาหกิจเพ่ือสังคม กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม พร้อมด้วยมาตรการทางภาษีที่ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศอังกฤษ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่นตามบทที่ 3 น้ัน มีความแตกต่างในการ
กําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 กรณีประเทศอังกฤษมีการกําหนดสถานะวิสาหกิจเพ่ือสังคมในช่ือ “บริษัทเพ่ือ
ผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชน (Community Interest Company (CIC))” และมีมาตรการส่งเสริม
ทางภาษี คือข้อบังคับมาตรการบรรเทาภาระภาษีด้านการลงทุนเพ่ือสังคม (ผู้ประกอบการจดทะเบียน
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ธุรกิจเพ่ือสังคม) ค.ศ. 2014 (The Tax Relief for Social Investments (Accreditation of Social 
Impact Contractor) Regulations 2014) กําหนดให้ผู้ลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคม สามารถนํา
จํานวนเงินที่ลงทุน ไปหักลดจากยอดภาษีเงินได้ที่ต้องเสียในปีน้ันได้ทั้งจํานวนเงินที่จ่ายไป แต่จะหัก
ลดหย่อนได้ไม่เกิน 1 ล้านปอนด์ต่อปี และต้องถือครองหุ้นที่ลงทุนไม่ตํ่ากว่า 3 ปี รวมถึงการยกเว้น
ภาษีเงินได้จากส่วนเกินทุนที่เกิดจากการโอนหุ้นในวิสาหกิจเพ่ือสังคมไปยังบุคคลอ่ืน โดยยกเว้นเงินได้
ได้เท่าจํานวนประโยชน์ที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ล้านปอนด์ต่อปี และต้องถือครองหุ้นที่ลงทุนไม่ตํ่ากว่า 3 ปี 
ทั้งนี้ ประเทศอังกฤษไม่สนับสนุนให้วิสาหกิจเพื่อสังคมได้รับยกเว้นภาษีบริษัท เพื่อป้องกันความ
ไม่เสมอภาคทางภาษีระหว่างวิสาหกิจเพ่ือสังคมกับวิสาหกิจทั่วไป 
 กรณีประเทศสหรัฐอเมริกา มีการกําหนดสถานะวิสาหกิจเพ่ือสังคมในช่ือบริษัทจํากัด
การแสวงหากําไร (the Low-Profit Limited Liability Company (L3C)) ซึ่งถือเป็นบริษัทจํากัด
ประเภทหน่ึงมีหน้าที่เสียภาษีจากการประกอบกิจการ แต่ไม่ได้กําหนดประเด็นเร่ืองมาตรการทางภาษี
ที่เก่ียวข้องกับบริษัทจํากัดการแสวงหากําไรไว้เป็นการเฉพาะ จึงบังคับใช้หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษี
เช่นเดียวกับบริษัทจํากัด (Limited Liability Company (LLC)) ดังน้ัน L3C ยังคงเป็นหน่วยภาษี
ประเภทหน่ึง และผู้ถือหุ้นก็จะต้องเสียภาษีเงินได้จากผลตอบแทนท่ีได้รับ ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นมูลนิธิ 
อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บภาษีจาก LLC และ L3C ก็มีความแตกต่างจากองค์กรแสวงหากําไรทั่วไป 
เพราะสามารถผ่านภาระภาษีไปยังผู้ถือหุ้นได้ (Pass-Through Taxation) ดังนั้น องค์กรที่เป็น
นิติบุคคลไม่ต้องรับภาระการเสียภาษีจากรายได้ที่เกิดจากกิจการ แต่จะส่งต่อไปยังผู้ถือหุ้นหรือสมาชิก
ขององค์กรน้ันให้เป็นผู้รับภาระภาษีแทน ซึ่งจะทําให้สัดส่วนการเสียภาษีจะขึ้นอยู่กับขั้นจํานวนเงินได้
ของผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกแต่ละคน ยกตัวอย่างเช่น L3C แห่งหน่ึงมีสมาชิก 2 ราย รายหน่ึงเป็นมูลนิธิ 
ส่วนอีกรายหนึ่งเป็นผู้ลงทุนทั่วไป เมื่อทั้งสองรายได้รับผลตอบแทนจาก L3C ก็จะต้องนําไปคํานวณ
เป็นเงินได้สุทธิของสมาชิกแต่ละราย ซึ่งมูลนิธิก็อาจจะได้รับยกเว้นภาษี หากเป็นมูลนิธิที่มีลักษณะ
ตามกฎที่กรมสรรพากรกําหนดไว้ ส่วนผู้ลงทุนก็จะต้องนําผลตอบแทนที่ได้รับไปคํานวณเพ่ือเสียภาษี
เงินได้ของตน ดังน้ัน จึงเป็นมาตรการหนึ่งที่กําหนดหลักเกณฑ์การเสียภาษีไว้แตกต่างจากองค์กร
ธุรกิจทั่วไป 
 กรณีประเทศเกาหลีใต้มีกฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ค.ศ. 2007 (Social 
Enterprise Promotion Act 2007) กําหนดสถานะวิสาหกิจเพ่ือสังคมและกําหนดสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีในกฎหมายว่าด้วยข้อจํากัดสิทธิทางภาษีในกรณีพิเศษ ค.ศ. 2008 (the Restriction of Special 
Taxation Act 2008) โดยกําหนดให้วิสาหกิจใดที่ขึ้นทะเบียนเป็น “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” จะได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ ร้อยละ 50 ของจํานวนเงินได้จากการประกอบธุรกิจเพ่ือสังคมในปีภาษีน้ัน รวมทั้ง
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สามารถนําผลขาดทุนของปีภาษีแรก ยกไปเป็นรายจ่ายในปีถาษีถัดไป ไม่เกิน 5 ปีภาษี (ในกรณีที่ยัง
ไม่ต้องชําระค่าภาษีในปีน้ัน) ทั้งน้ี การยกเว้นภาษีจะกําหนดระยะเวลา 3 ปี หลังจากปีที่มีรายได้ 
 กรณีประเทศญี่ปุ่นมีกิจการเพ่ือสังคมประเภทกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากําไร (Non-profit) 
มีการประกอบการเพ่ือหารายได้ แต่ไม่มีการแบ่งเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีมาตรการทางภาษี
สนับสนุน โดยกําหนดไว้ในกฎหมายส่งเสริมกิจการที่ไม่แสวงหากําไร ค.ศ. 2003 (Law to Promote 
Specified Nonprofit Activities 2003 (Chapter III. Special Treatment Under Tax Law)) การ
ประกอบกิจการใดที่เป็นไปตามกฎหมายจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ด้านภาษี ตามบทบัญญัติส่วนที่ 3 
Special Treatment Under Tax Law ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 46 แห่งกฎหมายส่งเสริมกิจการที่ไม่
แสวงหากําไร ค.ศ. 2003 (the law to promote specified Nonprofit Activities 2003) โดยมี
สาระสําคัญ ดังน้ี 
 องค์กรที่จดทะเบียนเป็น Specified Nonprofit Corporation จะถือว่าเป็น วิสาหกิจ
เพ่ือสังคม (Public Interest Corporation) ตามบทนิยามมาตรา 2 แห่งกฎหมายภาษีบริษัท ค.ศ. 2014 
(the Corporation Tax Law 2014) ซึ่งนําไปสู่การได้รับยกเว้นภาษีที่เกิดจากการใช้จ่ายเพ่ือการ
บริจาคตามมาตรา 37 แห่งกฎหมายภาษีบริษัท ค.ศ. 2014 ซึ่งมีหลักการสําคัญคือ จํานวนเงินบริจาค
ที่จ่ายจากองค์กรธุรกิจที่ต้ังในประเทศญี่ปุ่นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี จะไม่ถือเป็นรายจ่ายสําหรับ
คํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลขององค์กรนั้น เว้นแต่จะเป็นการบริจาคตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้น 
ซึ่งมาตรา 37 (3) แห่งกฎหมายภาษีบริษัท ค.ศ. 2014 กําหนดให้การบริจาคให้แก่ สมาคม มูลนิธิ 
หรือองค์กรในรูปแบบอ่ืนใดที่เป็นกิจการเพ่ือสังคม (Public Interest Corporate) จะสามารถนํามา
รวมหักเป็นรายจ่ายของกิจการได้ นอกจากนี้ องค์กรที่จดทะเบียนแล้วจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี
ในการคํานวณภาษีบริษัทอัตราร้อยละ 19 ซึ่งตํ่ากว่าอัตราปกติทั่วไป 
 เมื่อพิจารณามาตรการทางภาษีที่เก่ียวข้องกับวิสาหกิจเพ่ือสังคมทั้งสี่ประเทศข้างต้นแล้ว 
สามารถกําหนดแนวทางมาตรการทางภาษีในประเทศไทยได้ ดังน้ี 
 
  4.4.2.1 การยกเว้นภาษีเงินได้และลดอัตราภาษีเงนิได้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม 

  แนวทางการยกเว้นภาษีเงินได้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม เปรียบเทียบจากประเทศ
เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญต่อการสร้างงานให้ประชาชนและการสร้างสวัสดิการที่ดี
แก่ประชาชนอย่างมาก อันเป็นที่มาของการจัดต้ังวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม ค.ศ. 2007 (Social Enterprise Promotion Act 2007) พร้อมทั้งให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีผ่านการรับรองจากหน่วยราชการ ด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้ ร้อยละ 50 
ของจํานวนเงินได้จากการประกอบธุรกิจเพ่ือสังคมในปีภาษีน้ัน รวมทั้งสามารถนําผลขาดทุนของปี
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ภาษีแรก ยกไปเป็นรายจ่ายในปีถาษีถัดไปไม่เกิน 5 ปีภาษี (ในกรณีที่ยังไม่ต้องชําระค่าภาษีในปีน้ัน) 
ทั้งน้ี การยกเว้นภาษีจะกําหนดระยะเวลา 3 ปี หลังจากปีที่มีรายได้เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ผู้ประกอบการ 
  ผู้เขียนมีความเห็นว่า ปัจจุบันประเทศไทยให้ความสําคัญต่อการสร้างสังคมให้น่าอยู่
และสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัฒน์ ดังปรากฏเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 มีสาระสําคัญ ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้มีภูมิคุ้มกันเมื่อเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และสามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป 
เพ่ือประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ัน การส่งเสริมให้คนไทย
สนใจการประกอบกิจการเพ่ือสังคม เน้นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และช่วยงานด้านพัฒนาสังคม
ของส่วนราชการอย่างคู่ขนาน รัฐบาลควรกําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีแบ่งเบาภาระผู้ประกอบการ
ด้านต้นทุนทางภาษีในระยะเริ่มแรกของกิจการ ด้วยการออกกฎหมายลําดับรองดังต่อไปน้ี 
  1. ในรูปแบบพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลด
อัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (โปรดดูภาคผนวก ข) 
  2. ในรูปแบบประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ซึ่งอาศัย
อํานาจตามมาตรา 38 แห่งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ... 
  ผู้เขียนมีความเห็นว่าเน้ือหาของสิทธิประโยชน์ทางภาษีน้ัน คือ การยกเว้นภาษี
เงินได้ในระยะเวลา 3 ปีแรกนับแต่ปีที่มีรายได้และกําไรสุทธิ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การเริ่มต้น
ของกิจการ แต่มีความเห็นให้ยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งจํานวน เฉพาะวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ไม่มีการปันผล
กําไรแก่ผู้ถือหุ้น และยกเว้นภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 50 สําหรับวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีมีการปันผลแก่
ผู้ถือหุ้นบางส่วน รวมท้ังลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้น้อยกว่าอัตราภาษีปกติก็จะช่วยบรรเทาภาระ
ภาษีให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมได้เช่นกัน 
  ทั้งน้ี ผู้เขียนพิจารณาว่าประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับมีความคุ้มค่า แม้รัฐจะขาด
รายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ภารกิจของวิสาหกิจเพ่ือสังคมมุ่งเน้นการทํา
ประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก จึงเปรียบเสมือนการนําเงินภาษีไปพัฒนาประเทศชาติทางหน่ึง 
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  4.4.2.2 การลดหย่อนและการหักรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้แก่
ผู้บริจาคทรัพย์สินให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม 

  ผู้เขียนพิจารณาเสนอให้รัฐบาลออกกฎหมายลําดับรองในรูปแบบพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. 25.. 
(โปรดดูภาคผนวก ค) ด้วยการอนุญาตให้ผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดามีสิทธินําเงินหรือทรัพย์สิน 
ที่บริจาคให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมไปลดหย่อนภาษีเงินได้ในจํานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ตาม
มาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งใช้หลักการเช่นเดียวกันกับการบริจาคเงินให้แก่องค์การสถาน
สาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้มีเงินได้เลือกช่องทางการช่วยเหลือ
สังคม รวมถึงกรณีนิติบุคคลบริจาคเงินให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมก็มีสิทธิหักเป็นรายจ่ายได้ ไม่เป็น
รายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) ให้หักได้ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิ  
  กรณีการบริจาคทรัพย์สิน ผู้เขียนเสนอให้บุคคลธรรมดาสามารถบริจาคทรัพย์สิน
ได้ด้วยดังเช่นกรณีนิติบุคคลเป็นผู้บริจาค แต่จะต้องบริจาคเฉพาะทรัพย์สินใหม่เท่าน้ัน โดยใช้ใบกํากับ
ภาษีหรือใบเสร็จรับเงินที่แสดงมูลค่าทรัพยเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือ
หักค่าใช้จ่ายได้ในกรณีนิติบุคคล 
  สําหรับอัตราการหักลดหย่อนเงินได้ในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ร้อยละ 10 และอัตราการหักรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 2 น้ัน ผู้เขียนเห็นว่า
ยังเป็นอัตราที่เหมาะสมสําหรับการบรรเทาภาระภาษีของผู้บริจาคในปัจจุบันน้ี แม้ว่าการบริจาคเป็น
การนําเงินภาษีอากรที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องนําส่งกรมสรรพากรเพ่ือเป็นรายได้ของรัฐไปใช้
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม อันเป็นการช่วยพัฒนาประเทศทางหนึ่ง แต่ทว่าในปัจจุบันการจัด
สวัสดิการของภาครัฐก็ขยายขอบเขตไปยังภูมิภาคต่าง ๆ มากย่ิงขึ้น ซึ่งรัฐบาลก็จําเป็นต้องใช้
งบประมาณจํานวนมากในการช่วยเหลือประชาชนเช่นเดียวกัน ดังน้ัน การกําหนดเพดานการ
ลดหย่อนและการหักรายจ่ายในการคํานวณภาษีไว้เท่าเดิม ผู้เขียนเห็นว่ายังคงมีความเหมาะสมและ
ป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีโดยการจัดต้ังมูลนิธิและสมาคมข้ึนมาเพ่ือหาช่องทางการได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมย์ของการกําหนดมาตรการทางภาษีในตอนเร่ิมแรก 
  อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนต้ังข้อสังเกตไว้ว่าการบริจาคเงินและทรัพย์สินให้แก่วิสาหกิจ
เพ่ือสังคมน้ัน วิสาหกิจเพ่ือสังคมผู้รับบริจาคจะต้องนําเงินได้จากการรับบริจาคมาคํานวณเป็นเงินได้
ในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย ไม่อาจยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังเช่นกรณีมูลนิธิหรือ
สมาคม เน่ืองจากหลักการสําคัญของการจัดต้ังวิสาหกิจเพ่ือสังคม คือ การบริหารจัดการด้วยระบบ
ธุรกิจและมีการแข่งขันทางธุรกิจ ศักยภาพของพนักงานในองค์กรจะต้องมีความเช่ียวชาญและเป็น
แรงงานที่มีทักษะ ดังน้ัน การหารายได้ด้วยการรับบริจาคจะไม่ทําให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมพัฒนากลยุทธ์
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ทางการตลาดที่จะแข่งขันกับธุรกิจทั่วไป แต่กระน้ัน การที่ผู้เขียนศึกษามาตรการทางภาษีของประเทศ
ญี่ปุ่นที่มีกฎหมายให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้บริจาคเงินแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมมาปรับใช้กับ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทย เพราะผู้เขียนมุ่งหาแนวทางสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมให้เพียงพอต่อการเร่ิมต้นทําธุรกิจ ซึ่งการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินจะเป็นวิธีการ
ที่ไม่ผูกมัดผู้บริจาคให้ต้องเข้าไปบริหารจัดการองค์กรและเป็นการระดมเงินทุนที่สะดวกกว่าการ
จําหน่ายหุ้นเพ่ิมทุน ซึ่งผู้เขียนได้ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (โปรดดูภาคผนวก ข) ที่กําหนดเง่ือนไขการหารายได้
ของวิสาหกิจเพ่ือสังคมจะต้องมีสัดส่วนของการดําเนินธุรกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของรายได้ทั้งหมด
ในแต่ละรอบระยเวลาบัญชี และไม่มีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในเงินหรือทรัพย์สินที่รับบริจาค 
 
  4.4.2.3 การยกเว้นภาษีเงินได้แก่ผู้ลงทุนในวิสาหกิจเพือ่สังคม 

  แนวทางการยกเว้นภาษีเงินได้แก่ผู้ลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคม เปรียบเทียบจาก
ประเทศอังกฤษ เน่ืองด้วยรัฐบาลอังกฤษมีมุมมองการยกเว้นภาษีเงินได้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมจะขัดต่อ
หลักความเสมอภาคระหว่างนิติบุคคลที่ประกอบกิจการทั่วไป ดังน้ัน การส่งเสริมให้ประชาชนสนใจ
การทําประโยชน์เพ่ือสังคม จึงเน้นไปท่ีการสนับสนุนทางอ้อมด้วยการลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
แทนท่ีจะสนับสนุนให้จัดต้ังวิสาหกิจเพ่ือสังคมในจํานวนที่เพ่ิมข้ึน โดยกําหนดให้ผู้ลงทุนในวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมสามารถนําจํานวนเงินที่ลงทุนไปหักลดจากยอดภาษีเงินได้ที่ต้องเสียในปีน้ันได้ทั้งจํานวนเงิน
ที่จ่ายไป แต่จะหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 1 ล้านปอนด์ต่อปี และต้องถือครองหุ้นที่ลงทุนไม่ตํ่ากว่า 3 ปี 
รวมถึงการยกเว้นภาษีเงินได้จากส่วนเกินทุนที่เกิดจากการโอนหุ้นในวิสาหกิจเพ่ือสังคมไปยังบุคคลอ่ืน 
โดยยกเว้นเงินได้ได้เท่าจํานวนประโยชน์ที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ล้านปอนด์ต่อปี และต้องถือครองหุ้นที่
ลงทุนไม่ตํ่ากว่า 3 ปี ตามข้อบังคับมาตรการบรรเทาภาระภาษีด้านการลงทุนเพ่ือสังคม 
(ผู้ประกอบการจดทะเบียนธุรกิจเพ่ือสังคม) ค.ศ. 2014 (the Tax Relief for Social Investments 
(Accreditation of Social Impact Contractor) Regulations 2014) 
  ผู้เขียนมีความเห็นว่าประเทศไทยมีการส่งเสริมการลงทุนกันอย่างแพร่หลาย 
ยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล การลงทุนในหุ้นของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรือการลงทุนในกองทุนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสะสมทรัพย์และเพิ่มมูลค่าทรัพย์ทางหนึ่ง 
อีกทั้ง รัฐบาลก็สนับสนุนให้ประชาชนลงทุนกันมากขึ้น ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ยกเว้นภาษี
ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ การยกเว้นภาษีเงินได้ที่สมทบเข้ากองทุนตามที่กฎหมาย
กําหนด หรือการยกเว้นภาษีที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังน้ัน การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมกับหน่วยงาน
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ภาคสังคม จึงเป็นกระแสที่ดีต่อการสร้างจิตสํานึกเพ่ือสังคม และยังเป็นการส่งเสริมให้วิสาหกิจเพ่ือ
สังคมมีเงินทุนเพียงพอที่จะดําเนินกิจการต่อไปได้ 
  ผู้เขียนพิจารณาเสนอให้รัฐบาลออกกฎหมายลําดับรองในรูปแบบพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. 25.. 
(โปรดดูภาคผนวก ง) ด้วยการอนุญาตให้ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้ที่จ่ายเพ่ือลงทุนในหุ้นของวิสาหกิจเพ่ือสังคม ดังเช่นกรณีการยกเว้นเงินได้ให้แก่ผู้จ่ายค่าซื้อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้มีการ
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ตามข้อ 2 (66) แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ด้วยการยกเว้นเงินลงทุนที่ผู้ลงทุนจ่ายไป
ได้ทั้งจํานวน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งในกรณีของนิติบุคคลผู้จ่ายเงินไปเพ่ือการซื้อหุ้นในวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมก็จะสามารถนําเงินที่จ่ายไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้เต็มจํานวน แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท 
เช่นเดียวกันกับกรณีบุคคลธรรมดา (โปรดดูภาคผนวก ง)  
  อีกแนวทางหน่ึง ผู้เขียนมีความเห็นว่า ควรยกเว้นเงินได้จากเงินปันผลที่ได้รับจาก
วิสาหกิจเพ่ือสังคม ดังเช่นกรณีการรับเงินปันผลจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
ที่กําหนดให้เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ระดมทุนแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมมากขึ้น ซึ่งผู้เขียน
เสนอให้บัญญัติหลักเกณฑ์ไว้รวมกับการยกเว้นภาษีเงินได้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมตามข้อ 4.4.2.1 
(โปรดดูภาคผนวก ข) 
  อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนต้ังข้อสังเกตไว้ว่าการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ที่ลงทุน
ในวิสาหกิจเพ่ือสังคมและผู้ที่ได้รับเงินปันผลจากวิสาหกิจเพ่ือสังคมอาจจะส่งผลให้กระทบต่อรายจ่าย
แผ่นดินที่เป็นภาษี (Tax Expenditure) มากเกินความจําเป็นได้ กล่าวคือ หากแบ่งประเภทของ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นสองประเภท ได้แก่ 1.) วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 
2.) วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น รัฐบาลอาจกําหนดมาตรการทางภาษีเพียง
อย่างใดอย่างหน่ึงแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมท้ังสองประเภท ดังน้ี 
  1.) กรณีวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น รัฐบาลอาจ
กําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการยกเว้นภาษีเงินได้แก่ผู้ที่จ่ายเงินซื้อหุ้นวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพียง
ประการเดียว เน่ืองจากวิสาหกิจเพ่ือสังคมประเภทน้ีไม่มีการปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอยู่แล้วและถ้าหากมี
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของกิจการที่อาจปันผลในอนาคต รัฐบาลก็จะต้องยกเลิกมาตรการทาง
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ภาษีดังกล่าว และให้ใช้มาตรการทางภาษีในการยกเว้นภาษีเงินได้จากการรับเงินปันผลแทนนับต้ังแต่
รอบระยะเวลาบัญชีที่มีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของกิจการ 
  2.) กรณีวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น รัฐบาลอาจกําหนด
สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการยกเว้นภาษีเงินได้แก่ผู้ที่ได้รับเงินปันผลจากวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพียง
ประการเดียว เน่ืองจากวิสาหกิจเพ่ือสังคมประเภทน้ีมีการปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นย่อมได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในจํานวนเงินที่ได้รับปันผลและหากได้รับยกเว้นภาษีในจํานวนเงินที่ลงทุนและเงินที่
ได้รับเปันผลร่วมด้วย จะทําให้เกิดความได้เปรียบมากกว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่มีการปันผลเลย 
จึงเกิดความไม่เป็นธรรมทางภาษีและทําให้หลักการของสิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่ตรงตามเจตนารมย์
ที่จะสนับสนุนให้จัดต้ังวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ือกระจายรายได้แก่สังคมโดยรวมมากกว่าผู้ถือหุ้น 
 
  4.4.2.4 การยกเว้นภาษีแก่ผูไ้ด้รับประโยชน์จากส่วนเกินทุน 
  ผู้เขียนพิจารณาเสนอให้รัฐบาลออกกฎหมายลําดับรองในรูปแบบพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. 25..  
(โปรดดูภาคผนวก จ) ด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกําไรส่วนที่เกินมูลค่าทุน โดยใช้
หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการยกเว้นเงินได้จากการโอนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะ
มูลค่าหุ้นย่อมเพ่ิมขึ้นอยู่เสมอหากวิสาหกิจเพ่ือสังคมน้ันประกอกิจการได้รับผลกําไรมากขึ้น ซึ่ง
มาตรการน้ีจะสัมฤทธิผลอย่างมากแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มีการปันผลแก่ผู้ถือหุ้น และจะทําให้นักลงทุน
สนใจที่จะสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมด้วยการเข้าซื้อหุ้นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกันการโอนถ่าย
หุ้นที่ขาดเสถียรภาพ หรือการป่ันหุ้นเพ่ือเก็งกําไรดังเช่นการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ผู้เขียนจึง
เสนอว่า ควรกําหนดระยะเวลาขั้นตํ่าในการถือหุ้นไว้ด้วย เช่น ต้องถือหุ้นไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ดังเช่น
ประเทศอังกฤษจึงจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทางภาษีข้างต้น 
 
  4.4.2.5 การกําหนดหลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษี 
  ผู้เขียนมีความเห็นให้รัฐบาลควบคุมตรวจสอบวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีแล้ว จะต้องยึดเป้าหมายในการทําประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และป้องกัน
การหาช่องทางหลีกเลี่ยงภาษี ผู้เขียนจึงเสนอให้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. 25.. (โปรดดูภาคผนวก ข) 
ด้วยการปรับใช้กฎหมายของประเทศอังกฤษ เนื่องจากมาตรา 257MC และมาตรา 257 ME 
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แห่งกฎหมายภาษีเงินได้ ค.ศ. 2007 วางหลักเกณฑ์การควบคุมวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้ประกอบกิจการ
ตามวัตถุประสงค์เพ่ือสังคมอย่างแท้จริง ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
  1.) การกระจายเงินลงทุนแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม กล่าวคือ กฎหมายกําหนด
จํานวนทรัพย์สินขั้นสูงสุดของแต่ละวิสาหกิจเพ่ือสังคมไว้ ทั้งก่อนและหลังจากการเปิดโอกาสให้
ผู้ลงทุนเข้าซื้อหุ้นของกิจการ โดยกําหนดให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมถือครองทรัพย์สินก่อนลงทุนได้ไม่เกิน 
15 ล้านปอนด์ ส่วนทรัพย์สินที่มีหลังจากลงทุนแล้วต้องถือครองไม่เกิน 16 ล้านปอนด์ ซึ่งหลักเกณฑ์น้ี
จะช่วยควบคุมการกระจายเงินลงทุนให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมอย่างทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติต่อวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมใดโดยเฉพาะ  
  2.) การป้องกันการแทรกแซงของกลุ่มธุรกิจอ่ืน กล่าวคือ กฎหมายกําหนดข้อห้าม 
มิให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมเข้าถือครองหุ้นในธุรกิจอ่ืนเกินกว่าร้อยละ 51 เพ่ือไม่ให้มีอํานาจบริหารจัดการ
องค์กรอ่ืน ซึ่งขัดต่อการนํารายได้ของกิจการไปสร้างประโยชน์ส่วนรวม และวิสาหกิจเพ่ือสังคมน้ัน
จะต้องไม่ถูกถือครองหุ้นโดยบุคคลใดบุคคลหน่ึงเกินกว่าร้อยละ 51 เพ่ือป้องกันการแทรกแซงนโยบาย
เพ่ือสังคมจากผู้ที่เข้าถือหุ้นรายหน่ึงรายใด ซึ่งอาจทําให้เป้าหมายเพ่ือสาธารณโยชน์เปลี่ยนแปลงไปได้ 
  นอกจากนี้ ผู้เขียนเสนอให้นํากฎหมายของประเทศเกาหลีใต้มาปรับใช้ด้วย 
เนื่องจากมาตรา 17 กฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ค.ศ. 2007 วางหลักเกณฑ์การควบคุม
วิสาหกิจเพ่ือสังคมให้ประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์เพ่ือสังคมอย่างแท้จริง โดยกําหนดให้วิสาหกิจ
เพ่ือสังคมท่ีได้รับการจดทะเบียนแล้วจะต้องจัดทํารายงานการดําเนินกิจการ (Business Report) ที่มี
รายละเอียดการทําประโยชน์แก่สังคม ซึ่งจะต้องย่ืนรายงานการดําเนินกิจการภายในเดือนเมษายน
ของทุกปี และกระทรวงแรงงานมีอํานาจเรียกผู้ประกอบการส่งมอบเอกสารสําคัญเพ่ือประกอบการ
พิจารณาได้ 
 
 ผู้เขียนมีความเห็นว่าการส่งเสริมให้ประชาชนสนใจประกอบกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคม
มากข้ึน อาจต้องใช้ปัจจัยหลายอย่าง ทั้งบุคลากร สถานที่ทําการ เงินทุน และการบริหารจัดการธุรกิจ 
ซึ่งมีกระบวนการที่ซับซ้อน อีกทั้ง ผู้ประกอบการจะต้องมีความมุ่งมั่นเพ่ือสาธารณประโยชน์มากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน อันเป็นส่วนน้อยของนักบริหารธุรกิจทั ่วไป ดังนั้น การผลักดันให้องค์กร
สาธารณะประโยชน์ ดังเช่น สมาคมและมูลนิธิ โดยเฉพาะจําพวกที ่ได้รับการประกาศเป็น
องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีตามกฎหมายอยู่แล้ว เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการหรือลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคม ก็จะทําให้รูปแบบการบริหารจัดการวิสาหกิจเพ่ือสังคม
มีเสถียรภาพในด้านงบประมาณมากย่ิงข้ึน ผนวกกับการผลักดันให้มูลนิธิและสมาคมเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับกระแสสังคมสมัยใหม่ กล่าวคือ ให้เน้นการเข้าถึงปัญหาสังคม
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มากกว่าการรับทราบปัญหาจากสังคม และการหารายได้ด้วยตนเองแทนที่จะรอรับการบริจาคเพียง
อย่างเดียว ทั้งน้ี การแก้ไขปัญหาสังคมที่มีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องจ้างบุคลากรท่ีมีศักยภาพและ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพด้วย ดังน้ัน การปรับเปลี่ยนลักษณะองค์กรสาธารณประโยชน์ให้สามารถ
กําหนดกลยุทธ์ไปในทางธุรกิจได้ จะส่งเสริมให้องค์กรประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์มากข้ึน 
 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้สถานะของมูลนิธิ สมาคม และวิสาหกิจเพ่ือสังคมมีความแตกต่าง
ในสาระสําคัญ ผู้เขียนไม่แนะนําให้แปรรูปมูลนิธิและสมาคมให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เพราะจะขัด
กับคํานิยามของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กําหนดลักษณะองค์กรไว้อย่างชัดเจน ซึ่งผู้เขียนมี
ข้อสังเกตให้นําทฤษฎีของประเทศสหรัฐอเมริกามาประยุกต์ใช้ คือ การเปิดโอกาสให้มูลนิธิและสมาคม 
สามารถลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคมได้ เพราะรายได้ที่วิสาหกิจเพ่ือสังคมได้รับน้ัน จะส่งผ่านภาระภาษี
ไปยังผู้ถือหุ้นที่เป็นมูลนิธิและสมาคม (Pass-Through Taxation) ซึ่งมูลนิธิและสมาคมจะได้รับ
ยกเว้นภาษีด้วย เช่นเดียวกับเงินบริจาค 
 กล่าวโดยสรุป แนวทางการกําหนดมาตรการทางภาษีที่สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม
ในบทที่ 4 คือ การเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
ทางธุรกิจกับองค์กรธุรกิจทั่วไป แต่การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีย่อมเป็นรายจ่ายแผ่นดินที่เป็นภาษี 
(Tax Expenditure)41 ของภาครัฐด้วยเช่นกัน ดังน้ัน การหาความสมดุลระหว่างสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีกับรายจ่ายทางภาษีของรัฐบาล จึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องพิจารณาผลดีและผลเสียด้วยเสมอ 
ซึ่งรายจ่ายแผ่นดินที่เป็นภาษีจะแฝงตัวมาในรูปของบทบัญญัติการบรรเทาภาระภาษีเงินได้ตาม
ประมวลรัษฎากรในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายภาษีจากเหตุผลเชิงเศรษฐกิจมหภาค 

                                           
41

 รายจ่ายแผ่นดินที่เป็นภาษี (Tax Expenditure) หมายถึง เงินรายได้แผ่นดิน
ประเภทภาษีที่สูญเสียหรือขาดไป อันเน่ืองมาจากการตราบทบัญญัติพิเศษให้มีผลบังคับต่อกฎหมายภาษี
เป็นกรณีงดเว้นการจัดเก็บภาษีในรูปแบบของการบรรเทาภาระภาษีวิธีการต่าง ๆ เช่น การยกเว้นภาษี 
การลดหย่อนภาษี การลดอัตราภาษี การเลื่อนกําหนดเวลาการชําระภาษี และการให้เครดิตภาษี 
เพื่ออุดหนุนหรือช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มผู้เสียภาษีและกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
เป็นการเฉพาะราย ตามนโยบายของรัฐบาลที่กําหนดเป็นแผนงานต่าง ๆ ไว้ จํานวนเงินรายได้ภาษีที่
สูญเสียไปในรายการต่าง ๆ มีค่าเสมือนกับการที่รัฐบาลได้ใช้จ่ายเงินไปในแผนงานรายจ่ายตาม
นโยบายของรัฐบาลโดยตรงเช่นเดียวกัน ซึ่งรัฐบาลต้องแสดงข้อมูลรายจ่ายแผ่นดินที่เป็นภาษีและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินมาตรการนั้น โดยให้จัดทําไว้ในเอกสารประกอบงบประมาณและการ
นําเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีด้วย 



147 
 

 

ความจําเป็นในเชิงโครงสร้างของการจัดเก็บภาษี หรือประเด็นทางเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารงานภาษี 
ที่ต้องปรับแต่งอยู่เสมอในการบังคับใช้จริง ส่วนผลกระทบจะเป็นอย่างไร ก็ต้องพิจารณาการดําเนิน
นโยบายภาษีของรัฐบาลเป็นสําคัญ42 
 แนวทางการกําหนดความสมดุลระหว่างสิทธิประโยชน์ทางภาษีกับรายจ่ายทางภาษีของ
รัฐบาล ผู้เขียนแยกการพิจารณาเป็นสองแนวทาง ได้แก่ แนวทางที่หน่ึง พิจารณาในฐานะของ
ภาครัฐบาลที่จะตรวจสอบและควบคุมประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี และแนวทางที่สอง พิจารณาในฐานะภาคธุรกิจเอกชนที่จะได้รับความเสมอภาค
ทางภาษี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 แนวทางที่หน่ึง การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในด้านการยกเว้นภาษีเงินได้ และ
ลดหย่อนภาษีเงินได้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพ่ือสังคม และผู้ลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคม รัฐบาล
จะต้องกําหนดมาตรการควบคุมตรวจสอบผลการดําเนินงานของวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยการกําหนด
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ต่อเน่ือง หากวิสาหกิจเพ่ือสังคมใด ไม่อาจ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กฎหมายกําหนดไว้ ก็จะถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ ยกตัวอย่างเช่น 
การกําหนดเง่ือนไขเรื่องการปันผลกําไรแก่ผู้ถือหุ้น หากวิสาหกิจเพ่ือสังคมใดไม่มีวัตถุประสงค์ในการ
ปันผลกําไรแก่ผู้ถือหุ้นต้ังแต่แรก แต่หากในปีภาษีใดมีการปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะมีสัดส่วนเท่าใด 
รัฐบาลต้องเพิกถอนสิทธิประโยชน์ทางภาษีในปีภาษีน้ัน หรือการกําหนดเง่ือนไขให้วิสาหกิจเพ่ือสังคม
จัดทํารายงานการประกอบการประจําปีส่งให้รัฐบาล เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานที่เป็นไปตามนโยบาย
ของการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นต้น ในกรณีที่ภาครัฐกําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหน่ึง เพียงเพ่ือช่วยเหลือให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมสามารถเริ่มต้นธุรกิจของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เป็นอีกแนวทางหน่ึงที่รัฐบาลสามารถควบคุมรายจ่ายทางภาษีที่คาดการณ์ได้
อย่างชัดเจนแน่นอน ยกตัวอย่างเช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็น
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่ปีภาษีแรกที่มีเงินได้ต้องเสียภาษี เป็นต้น 
 แนวทางที่สอง การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมจะต้องคํานึงถึง
มาตรการทางภาษีต่ออง์กรเพ่ือสังคมประเภทอ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย เช่น สมาคมและมูลนิธิ ที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ หากสมาคมหรือมูลนิธิใดได้รับการประกาศช่ือเป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศล
ตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามมาตรา 47 (7)(ข) แห่งประมวล

                                           
42

 เดชาธร พงษ์ถมมา, “รายจ่ายแผ่นดินที่เป็นภาษีเงินได้ในประมวลรัษฎากร,” 
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), น.69. 
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รัษฎากร ดังน้ัน การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมจะต้องไม่มีความได้เปรียบในเชิง
เศรษฐกิจสูงกว่าองค์กรเพื่อสังคมทั่วไป มิฉะนั้น จะทําให้มาตรการทางภาษีเข้าแทรกแซงระบบ
การบริหารงานขององค์กรเพ่ือสังคมท่ีมีอยู่เดิม อาจทําให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานให้เป็น
วิสาหกิจเพ่ือสังคมเพียงเพ่ือได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ดีกว่า อันขัดกับเจตนารมย์ของการกําหนด
มาตรการทางภาษีที่ต้องการช่วยเหลือวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจได้เท่าเทียม
กับภาคธุรกิจโดยทั่วไปเท่าน้ัน มิใช่การมุ่งให้สมาคมและมูลนิธิที่มีอยู่เดิม เปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กร
เพ่ือมาประกอบกิจการในรูปวิสาหกิจเพ่ือสังคม เน่ืองจากเจตจํานงในการจัดต้ังและการบริหารจัดการ
ขององค์กรทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกันในสาระสําคัญ 
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บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 

 
 การศึกษามาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม จะต้องเข้าใจถึงลักษณะ
ความเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นอันดับแรก ซึ่งวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) มี 2 ลักษณะสําคัญ 
คือ ประการแรก เป็นวิสาหกิจ (Enterprise) ที่ต้องทําธุรกิจและหากําไร (Seeking Profit) เหมือน
ธุรกิจทั่วไป จึงต่างจากองค์การสาธารณกุศล (Charity) ซึ่งเน้นการรับบริจาคเพ่ือนําไปช่วยสังคม 
ลักษณะประการที่สอง คือ วิสาหกิจเพ่ือสังคมมีวัตถุประสงค์ที่จะนํากําไรไปทําประโยชน์แก่สังคมหรือ
เพ่ือสิ่งแวดล้อม และต้องสนับสนุนให้คนด้อยโอกาสทั้งหลายเข้ามามีส่วนร่วมในวิสาหกิจ (Social 
Engagement) ดังน้ัน วิสาหกิจเพ่ือสังคมจึงต่างจากการประกอบธุรกิจทั่วไปที่มุ่งการหากําไรสูงสุด
มาแบ่งปันกันในกลุ่มของตนเอง (Maximization of Profit) แต่วิสาหกิจเพื่อสังคมจะเน้นการ
พัฒนาคน สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด (Maximization of Improvement in Human 
and Environmental Well-Being) และต่างจากบริษัทที่ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social 
Responsibility หรือ CSR) ที่ธุรกิจทั้งหลายมุ่งทํากําไรสูงสุดและนํามาแบ่งปันกันเองในหมู่ผู้ถือหุ้น 
แต่จะจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือสังคม ในขณะที่วิสาหกิจเพื่อสังคมต้องทุ่มรายได้ทั้งหมด
เพ่ือพัฒนาสังคม คน และสิ่งแวดล้อม ไม่ได้นํากําไรมาแบ่งปันกันอย่างบริษัทที่ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม  
 ประเภทและรูปแบบของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทยที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ 
(New Entrepreneur) มีลักษณะสําคัญคือ เป็นกิจการที่บุกเบิกโดยผู้ประกอบการเพ่ือสังคมที่ต่ืนตัว
กับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจที่นอกจากจะสร้างผลกําไรแล้ว ยังมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนา
สังคมด้วย แต่ก็จะประสบปัญหาทางด้านเงินทุนอย่างมาก ทั้งในการระดมทุนเพ่ือเริ่มต้นกิจการและ
เงินทุนในการขยายกิจการ อีกทั้งยังขาดประสบการณ์ด้านธุรกิจ ซึ่งประเทศไทยมีตัวอย่างองค์กรธุรกิจ
ที่ประกอบกิจการเข้าลักษณะวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นที่รู้จักในสังคมไทยจํานวนมาก โดยส่วนใหญ่
จะมีภารกิจพัฒนาศักยภาพของคนไทยและนํารายได้จากการประกอบกิจการกลับไปบริหารจัดการ
องค์กรในสัดส่วนที่มากกว่าการปันผลแก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเลย 
 เนื่องด้วยผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมส่วนใหญ่มาจากองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร 
จึงยังขาดความเช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการเชิงธุรกิจและมีข้อจํากัดด้านเงินทุน จึงทําให้ประสบ
ความสําเร็จไม่มากเท่าที่ควร กิจการบางแห่งไม่สามารถดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ 
การสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเหล่าน้ีในด้านการบริหารจัดการจึงเป็นสิ่งสําคัญ รวมทั้งการ
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สนับสนุนด้านเงินทุนด้วย เน่ืองจากวิสาหกิจเพ่ือสังคมส่วนใหญ่มีผลตอบแทนที่ไม่จูงใจ ประกอบกับ
ไม่มีหลักประกันและมีจุดอ่อนด้านการบริหารจัดการ ทําให้สถาบันการเงินไม่ปล่อยเงินกู้ หรือปล่อย
เงินกู้แต่ให้จํานวนเงินน้อยและมีดอกเบ้ียสูง ดังน้ัน การดําเนินกิจการเพื่อสังคมในปัจจุบันยังไม่มีการ
สนับสนุนพิเศษแตกต่างจากธุรกิจทั่วไป จึงทําให้ผู้สนใจเข้ามาทําวิสาหกิจเพ่ือสังคมมีไม่มาก การใช้
มาตรการจูงใจให้มีผู้สนใจทําวิสาหกิจเพ่ือสังคมมากขึ้นสามารถดําเนินการได้ด้วยมาตรการด้านภาษี 
โดยให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงมาตรการอ่ืน ๆ เช่น มาตรการสนับสนุนให้
วิสาหกิจเพ่ือสังคมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
ด้านต่าง ๆ เป็นต้น  
 มาตรการทางภาษีที่ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจสะท้อนให้เห็นความสําคัญของภาษีอากร 
ในฐานะเป็นเคร่ืองมือทางการคลังของรัฐบาล เพ่ือช่วยแก้ไขและปรับปรุงระบบเศรษฐกิจในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เน่ืองด้วยประเทศไทยใช้ระบบการค้าแบบเสรีและปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ดังน้ัน ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกประกอบธุรกิจได้ ซึ่งการประกอบวิสาหกิจ
เพื่อสังคมเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ 
ลดภาระของรัฐบาลท่ีไม่อาจเข้าถึงปัญหาได้ทั่วประเทศ และนําไปสู่ความคิดที่จะลงทุนประกอบ
กิจการเพื่อหารายได้ไปพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้น การนําเครื่องมือทางการคลัง คือ 
ภาษีอากร เข้าไปส่งเสริมให้รัฐบาลบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม ด้วยการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ธุรกิจมีความหลากหลาย 
ซึ่งวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจแบบด้ังเดิม อีกทั้ง เป็นการช่วยเหลือ
และพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นควบคู่ไปกับความสําเร็จทางด้านเศรษฐกิจ 
 หลักความเสมอภาคและความเป็นกลางทางภาษีเป็นปัจจัยสําคัญในการพิจารณา
มาตรการทางภาษีเพื่อบังคับใช้กับสถานการณ์ของประเทศ เนื่องด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
แก่บุคคลบางกลุ่ม ย่อมกระทบสิทธิต่อกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งการสนับสนุน
ให้มีมาตรการทางภาษีส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมจะสร้างความเท่าเทียมและสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันเชิงธุรกิจของวิสาหกิจเพ่ือสังคมกับธุรกิจทั่วไป เพราะวิสาหกิจเพ่ือสังคมจัดต้ังข้ึนเพ่ือนําผล
รายได้จากการประกอบกิจการไปใช้จ่ายเพ่ือการดําเนินงานของกิจการและการนําไปช่วยเหลือสังคม
เป็นหลัก แตกต่างจากธุรกิจทั่วไปที่นําผลรายได้ปันผลแก่เจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นอันเป็นประโยชน์
ส่วนตน ดังน้ัน การทําประโยชน์เพ่ือสังคมของวิสาหกิจเพ่ือสังคม เป็นการทําประโยชน์ต่อส่วนรวม
และช่วยภาครัฐในการพัฒนาประเทศ จึงมีเหตุอันสมควรที่จะกําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่
วิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือช่วยลดต้นทุนการดําเนินงานด้านภาษีอากรและให้โอกาสผู้ประกอบการในการ
ริเร่ิมกิจการให้มั่นคงและสามารถบริหารจัดการองค์กรให้ดําเนินกิจการต่อไปได้ 
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 ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กําหนดลักษณะและหลักเกณฑ์การจัดต้ังวิสาหกิจ
เพื่อสังคม ต่างจากกรณีของการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและบริษัทจํากัด 
ที่มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจน โดยกําหนดให้บุคคลผู้มีความ
ประสงค์จะร่วมหุ้นกันทําธุรกิจหรือจะรวบรวมทรัพย์สินเพ่ือจัดสรรใช้ในการกุศลจะต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของกฎหมายและมีความรับผิดของหุ้นส่วนตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ ดังน้ัน สถานะทาง
กฎหมายของวิสาหกิจเพ่ือสังคมจึงต้องจัดต้ังตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นฐานะ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยพิจารณาจากผู้ประกอบการแต่ละรายเป็นสําคัญ ดังน้ัน กฎหมาย
ภาษีอากรจึงไม่มีกฎเกณฑ์การจัดเก็บภาษีจากวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่แตกต่างไปจากธุรกิจอ่ืน ๆ รวมทั้ง 
ไม่มีมาตรการทางภาษีที่ช่วยส่งเสริมการประกอบกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคมไว้ ทั้งน้ี มีเพียงมาตรการ
หักรายจ่ายและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับผู้ประกอบการที่จัดต้ังวิสาหกิจในรูปแบบนิติบุคคล
เท่าน้ัน เช่นเดียวกับการบริจาคทรัพย์สินของบริษัทที่ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) 
 แต่กระนั้น รัฐบาลได้จัดตั้งสํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) 
เป็นหน่วยงานเชิงยุทธศาสตร์ที่จัดต้ังตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการ
เพ่ือสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 มีหน้าที่สร้างปัจจัยแวดล้อมสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้
ทุกภาคส่วนในสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมให้เกิดวัฒนธรรมกิจการเพ่ือสังคม (Culture of Social 
Enterprise) ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 25571 รัฐบาลได้
แต่งต้ังคณะทํางานร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ

                                           
1
  มาตรา 40 แห่งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ.... 

 วิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีได้จดทะเบียนต่อสํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม
แห่งชาติแล้ว สามารถขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม
แห่งชาติได้ โดยอาจได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้ความช่วยเหลือเงินทุนในการประกอบกิจการในระยะเร่ิมแรก ทั้งน้ี ต้องมี
กําหนดเวลาไม่เกินสองปี โดยสามารถขยายกําหนดระยะเวลาได้รวมแล้วไม่เกินสี่ปีนับแต่วันที่เร่ิมมี
รายได้จากการประกอบกิจการน้ัน 

 (2) ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นพิเศษ 
 (3) ให้สิทธิในการกู้ยืมเงินจากธนาคารซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ 
 (4) มาตรการส่งเสริมการลงทุนโดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บุคคลหรือนิติ

บุคคลที่ลงทุนโดยตรงในหุ้นของวิสาหกิจเพ่ือสังคม... 
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แข่งขันทางการค้าทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ แต่การกําหนดหลักเกณฑ์การให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรา 40 แห่งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ... 
ยังคงเป็นเพียงหลักการเบ้ืองต้นเท่าน้ัน โดยกําหนดไว้ในมาตรา 40(2) ที่กําหนดให้วิสาหกิจเพ่ือสังคม
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นพิเศษ และมาตรา 412 กําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับ
ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติประกาศกําหนด 
 การศึกษามาตรการทางภาษีเพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมของต่างประเทศจะทําให้
เข้าใจลักษณะของวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่เน้นการทําประโยชน์เพ่ือสังคม ด้วยวิธีการบริหารจัดการ
เชิงธุรกิจผสมผสานระหว่างองค์การสาธารณกุศลและองค์กรธุรกิจ ถึงแม้ว่าการริเริ่มจัดตั้งวิสาหกิจ
เพื่อสังคมของแต่ละประเทศจะมีเหตุผลที่ต่างกัน แต่รัฐบาลทุกประเทศให้ความสําคัญกับการ
ดําเนินกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นอย่างมาก ด้วยการออกกฎหมายเพ่ือรองรับสถานะวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมท่ีแยกต่างหากจากองค์กรธุรกิจทั่วไป อันเป็นรากฐานของการกําหนดสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ 
ที่รัฐบาลจะสนับสนุนให้ ซึ่งการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นแนวทางหน่ึงที่หลายประเทศกําหนดขึ้น
เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ของกิจการให้ทําประโยชน์เพ่ือสังคม 
แทนที่จะมุ่งแสวงหากําไรเพ่ือผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียว ซึ่งประเทศอังกฤษ ประเทศเกาหลีใต้ และ
ประเทศญี่ปุ่น มีลักษณะวิสาหกิจเพ่ือสังคมและมาตรการทางภาษีที่สําคัญ ดังน้ี 
 กรณีประเทศอังกฤษมีการกําหนดสถานะวิสาหกิจเพ่ือสังคมในช่ือ “บริษัทเพ่ือ
ผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชน (Community Interest Company (CIC))” และมีมาตรการส่งเสริม
ทางภาษี คือข้อบังคับมาตรการบรรเทาภาระภาษีด้านการลงทุนเพ่ือสังคม (ผู้ประกอบการจดทะเบียน

                                           
2
 มาตรา 41 แห่งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ.... 

 วิสาหกิจเพ่ือสังคมซึ่งได้รับการส่งเสริมตามมาตรา 29(2) จะได้รับยกเว้นหรือ
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามที่
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมประกาศกําหนด 

 ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม อาจอนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริมนํา
ผลขาดทุนประจําปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาน้ันไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกําหนดเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาน้ัน โดยจะเลือก
หักจากกําไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได้ 
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ธุรกิจเพ่ือสังคม) ค.ศ. 2014 (The Tax Relief for Social Investments (Accreditation of Social 
Impact Contractor) Regulations 2014) กําหนดให้ผู้ลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคม สามารถนํา
จํานวนเงินที่ลงทุนไปหักลดจากยอดภาษีเงินได้ที่ต้องเสียในปีน้ันได้ทั้งจํานวนเงินที่จ่ายไป แต่จะหัก
ลดหย่อนได้ไม่เกิน 1 ล้านปอนด์ต่อปี และต้องถือครองหุ้นที่ลงทุนไม่ตํ่ากว่า 3 ปี รวมถึงการยกเว้น
ภาษีเงินได้จากส่วนเกินทุนที่เกิดจากการโอนหุ้นในวิสาหกิจเพ่ือสังคมไปยังบุคคลอ่ืน โดยยกเว้นเงินได้
เท่าจํานวนผลประโยชน์ที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ล้านปอนด์ต่อปี และต้องถือครองหุ้นที่ลงทุนไม่ตํ่ากว่า 3 ปี 
ทั้งนี้ ประเทศอังกฤษไม่สนับสนุนให้วิสาหกิจเพื่อสังคมได้รับยกเว้นภาษีบริษัท เพื่อป้องกันความ
ไม่เสมอภาคทางภาษีระหว่างวิสาหกิจเพ่ือสังคมกับวิสาหกิจทั่วไป 
 กรณีประเทศเกาหลีใต้มีกฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ค.ศ. 2007 (Social 
Enterprise Promotion Act 2007) กําหนดสถานะวิสาหกิจเพ่ือสังคมและกําหนดสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีในกฎหมายว่าด้วยข้อจํากัดสิทธิทางภาษีในกรณีพิเศษ ค.ศ. 2008 (the Restriction of Special 
Taxation Act 2008) โดยกําหนดให้วิสาหกิจใดที่ขึ้นทะเบียนเป็น “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” จะได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ 50 ของจํานวนเงินได้จากการประกอบธุรกิจเพ่ือสังคมในปีภาษีน้ัน รวมทั้ง
สามารถนําผลขาดทุนของปีภาษีแรก ยกไปเป็นรายจ่ายในปีถาษีถัดไปไม่เกิน 5 ปีภาษี (ในกรณีที่
ยังไม่ต้องชําระค่าภาษีในปีน้ัน) ทั้งน้ี การยกเว้นภาษีจะกําหนดระยะเวลา 3 ปี หลังจากปีที่มีรายได้ 
 กรณีประเทศญี่ปุ่นมีกิจการเพ่ือสังคมประเภทกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากําไร (Non-profit) 
มีการประกอบการเพ่ือหารายได้ แต่ไม่มีการแบ่งเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีมาตรการทางภาษี
สนับสนุน โดยกําหนดไว้ในกฎหมายส่งเสริมกิจการที่ไม่แสวงหากําไร ค.ศ. 2003 (Law to Promote 
Specified Nonprofit Activities 2003 (Chapter III. Special Treatment Under Tax Law)) 
การประกอบกิจการใดที่เป็นไปตามกฎหมายจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ด้านภาษี ตามบทบัญญัติส่วนที่ 3 
ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 46 แห่งกฎหมายส่งเสริมกิจการที่ไม่แสวงหากําไร ค.ศ. 2003 (the law to 
promote specified Nonprofit Activities 2003) องค์กรที่จดทะเบียนเป็น Specified Nonprofit 
Corporation จะถือว่าเป็น “วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Public Interest Corporation)” ตามบทนิยาม
มาตรา 2 แห่งกฎหมายภาษีบริษัท ค.ศ. 2014 (the Corporation Tax Law 2014) ซึ่งนําไปสู่การ
ได้รับยกเว้นภาษีที่เกิดจากการใช้จ่ายเพ่ือการบริจาคตามมาตรา 37 แห่งกฎหมายภาษีบริษัท ค.ศ. 2014 
ซึ่งมีหลักการสําคัญคือ จํานวนเงินบริจาคที่จ่ายจากองค์กรธุรกิจที่ต้ังในประเทศญี่ปุ่นในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชี จะไม่ถือเป็นรายจ่ายสําหรับคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลขององค์กรนั้น เว้นแต่จะ
เป็นการบริจาคตามที่กฎหมายกําหนดเท่าน้ัน ซึ่งมาตรา 37 (3) แห่งกฎหมายภาษีบริษัท ค.ศ. 2014 
กําหนดให้การบริจาคให้แก่ สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรในรูปแบบอ่ืนใดที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(Public Interest Corporate) จะสามารถนํามารวมหักเป็นรายจ่ายของกิจการได้ นอกจากน้ี 
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องค์กรที่จดทะเบียนแล้วจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีในการคํานวณภาษีบริษัทอัตราร้อยละ 19 ซึ่งตํ่ากว่า
อัตราปกติทั่วไป 
 สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลไม่ได้กําหนดมาตรการทางภาษีในการยกเว้นหรือ
ลดหย่อนภาษีให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมและผู้ลงทุนในวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยตรง แต่กําหนดกลไก
ด้านภาษีที่เก่ียวข้องกับบริษัทจํากัดการแสวงหากําไร (the Low-Profit Limited Liability 
Company (L3C)) ที่สามารถผ่านภาระภาษีไปยังผู้ถือหุ้นได้ (Pass-Through Taxation) อันเป็นผลดี
ต่อการลงทุนใน L3C ของบรรดามูลนิธิหรือองค์กรที่ได้รับยกเว้นภาษีตามกฎหมาย 
 กรณีประเทศไทย รัฐบาลประสบปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ดังปรากฏแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แต่ละฉบับ ต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 - 6 ที่เน้นพัฒนาอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีเป็นหลัก ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย เช่น ปัญหาการเคลื่อนย้าย
แรงงานจากชนบทสู่เมืองหลวง ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหามลพิษทางอากาศและทางนํ้า เป็นต้น 
ต่อมา รัฐบาลจึงกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 - 10 มุ่งเน้นการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพ่ือลดปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ขาดการคํานึงถึงผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของประชาชน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลย่อมมีข้อจํากัดในด้านงบประมาณและทรัพยากร
บุคคลที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึง การจัดต้ังวิสาหกิจเพ่ือสังคมจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วย
รัฐบาลแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวได้ ซึ่งวิสาหกิจเพ่ือสังคมสามารถขับเคลื่อน
กิจการได้ด้วยตนเอง พึ่งพาการบริจาคหรือเงินอุดหนุนเป็นส่วนน้อย และสามารถสร้างงานใน
ชนบทได้อย่างทั่วถึง  
 การประกอบกิจการเพ่ือสังคมจําเป็นที่จะต้องมีทักษะในการบริหารธุรกิจเช่นเดียวกับ
ธุรกิจทั่วไป เช่น การกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมเงินทุน การแข่งขันทางการตลาด การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ทักษะเหล่าน้ีขึ้นอยู่กับศักยภาพของทรัพยากรบุคคลท่ีอยู่ในองค์กร ดังน้ัน 
การกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่จูงใจให้คนมีศักยภาพเข้ามาร่วมงานกับองค์กรจึงเป็นสิ่งสําคัญ
ที่วิสาหกิจเพ่ือสังคมอาจเสียเปรียบในด้านน้ี ซึ่งผู้เขียนได้รับข้อคิดจากผู้บริหารบริษัท ดอยคํา
ผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด ในเรื่องความได้เปรียบเชิงธุรกิจ กล่าวคือ “ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีคุณภาพ
และสร้างกําไรให้แก่บริษัทฯ ย่อมเกิดจากศักยภาพของคนในองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งด้านการผลิต 
การคัดเลือกวัตถุดิบ การบริหารงานธุรการ การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารองค์กร 
ซึ่งถือเป็นฝีมือของแต่ละบริษัทฯ ที่จะกําหนดกลยุทธ์เหล่าน้ี ดังน้ัน การเริ่มต้นธุรกิจใด ๆ ก็ตาม 
ศักยภาพของบุคลากรเป็นสิ่งสําคัญที่สุด ซึ่งปัจจัยที่จะส่งเสริมให้องค์กรมีบุคลากรที่ดีก็ขึ้นอยู่กับ
ค่าตอบแทนและความศรัทธาต่อองค์กร จึงนําไปสู่เหตุผลที่บริษัทฯ จําเป็นต้องมีเงินทุนในการบริหาร
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จัดการสิ่งเหล่าน้ี และภาษีอากรก็เป็นต้นทุนในการบริหารจัดการเช่นกัน” จากการได้สัมภาษณ์
ผู้บริหารบริษัทฯ ที่มีความเช่ียวชาญด้านบริหารธุรกิจ ทําให้ผู้เขียนเช่ือมั่นว่า “เงินทุน” เป็นปัจจัย
สําคัญที่สุดในการสร้างความสําเร็จให้แก่การประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทั่วไปหรือวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมก็ตาม ดังจะเห็นได้จากมาตรการทางภาษีต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ประกาศใช้เพ่ือบรรเทาภาระภาษี
ด้านต้นทุนของกิจการบางประเภท เช่น พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีทุนชําระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 
5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท
ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 และได้มีการจดแจ้งต่อกรมสรรพากรในการใช้บัญชีเล่มเดียว จะได้รับ
สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 2 รอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 และยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคล ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 สําหรับกําไรสุทธิส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล และลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิสําหรับกําไรสุทธิ
ส่วนที่เกิน 300,000 บาท  
 อย่างไรก็ตาม มาตรการทางภาษีดังกล่าวน้ี บังคับใช้แก่การประกอบธุรกิจ ที่มีการปันผล
กําไรให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งวิสาหกิจเพ่ือสังคมจะมีหลักการที่ต่างจากธุรกิจทั่วไป การปรับใช้มาตรการทาง
ภาษีดังกล่าวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้เขียนมีความเห็นว่าไม่เหมาะสมและไม่อาจเกิดสัมฤทธิ์ผล 
เพราะผู้ที่ได้รับประโยชน์ขั้นสุดท้ายจากมาตรการนี้ก็คือผู้ถือหุ้นเท่าน้ัน ไม่ใช่เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
เพราะฉะน้ัน รัฐบาลควรออกมาตรการทางภาษีสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่แตกต่างจากองค์กรอ่ืน ๆ 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน กล่าวคือ รัฐบาลควรกําหนดมาตรการทางภาษีที่ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นการเฉพาะ 
โดยเร่ิมต้ังแต่การคัดกรองวิสาหกิจเพ่ือสังคมออกจากองค์การสาธารณกุศลและการประกอบธุรกิจ
ทั่วไป ด้วยหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและมีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบ (วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี กําหนดให้
สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานภาครัฐผู้รับผิดชอบในการคัดกรองวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม) เมื่อมีการแยกวิสาหกิจเพ่ือสังคมออกจากองค์กรอ่ืน ๆ แล้ว จะทําให้การกําหนดมาตรการ
ทางภาษีเป็นไปตามหลักการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมได้อย่างสัมฤทธ์ิผล โดยวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการของผู้ประกอบการวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นแนวทางในการกําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
รวมถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางภาษีของต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับวิสาหกิจเพ่ือสังคมมาปรับใช้กับ
การร่างกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
 การกําหนดบทบาทหน้าที่ของภาคสังคมในการช่วยรัฐบาลพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นน้ัน 
สิ่งสําคัญ คือ การสนับสนุนให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมสามารถดํารงอยู่ในวงการธุรกิจได้อย่างมั่นคง ซึ่งการ
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ช่วยแบ่งเบาภาระภาษี อันเป็นต้นทุนการบริหารธุรกิจชนิดหน่ึงจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยผลักดัน
ผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือสังคมให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับธุรกิจทั่วไป และขยายผลการประกอบ
กิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้รับรู้ในวงกว้างมากย่ิงขึ้น สําหรับแนวทางกําหนดมาตรการทางภาษีที่มี
ต่อวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทย ผู้เขียนจะกล่าวในหัวข้อต่อไป 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
 การรับเอากฎหมายต่างประเทศมาปรับใช้ในประเทศไทย ควรพิจารณาให้รอบคอบ
เพ่ือป้องกันความผิดพลาด ด้วยการศึกษามาตรการที่กําหนดโดยกฎหมายจากหลายประเทศเปรียบเทียบกัน
และผสมผสานกฎหมายเหล่าน้ันเข้าด้วยกัน (Harmonisation) ซึ่งทําให้เกิดความคิดเรื่องการจัดทํา
กฎหมายให้เป็นเอกภาพ (Legal Unification) เพ่ือมั่นใจว่ามาตรการที่บังคับใช้ในต่างประเทศจะสามารถ
นํามาปรับใช้กับประเทศไทยได้เกิดประสิทธิผลที่สุด3 ดังน้ัน แนวทางการกําหนดมาตรการทางภาษี
ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทย จะต้องคํานึงถึงบริบททางสังคมในประเทศไทยเป็นสําคัญ 
กล่าวคือ คําว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” เป็นสิ่งใหม่ในสังคมไทย เพราะองค์กรที่ทําประโยชน์เพ่ือสังคม
ที่คนไทยรู้จักโดยทั่วไป คือ มูลนิธิและสมาคมที่มีการรับบริจาคเงินจากประชาชนหรือสมาชิก
เพ่ือนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การทํานุบํารุงศาสนา การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งภาพลักษณ์ขององค์กรประเภทนี้ คือ การเป็นองค์กรไม่แสวงหากําไร
และไม่มีการจําหน่ายสินค้าหรือให้บริการเป็นกิจลักษณะ ซึ่งในเวลาต่อมากระแสสังคมได้เรียกร้อง
ให้ภาคธุรกิจช่วยสนับสนุนรัฐบาลในด้านการพัฒนาสังคม จึงเกิดเป็นแนวคิด “บริษัทที่ทํากิจกรรม
เพ่ือสังคม (CSR)” ซึ่งบริษัทที่มีผลประกอบการดีและมีส่วนแบ่งทางการตลาดในอัตราสูง ย่อมต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับกระแสสังคม เพ่ือรักษาฐานลูกค้าขององค์กรและเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี อันเป็น
การสร้างจิตสํานึกเพื่อสังคมของคนในองค์กรด้วย แต่ด้วยแนวโน้มของการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม
ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมีจํานวนมากข้ึน โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศ
ญี่ปุ่น ทําให้นักกิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบการช่วยเหลือสังคม โดยนํา
ทักษะความเช่ียวชาญของตนไปผลิตสินค้าที่มีความเกี่ยวโยงกับชุมชนที่ตนอาศัย ซึ่งเป็นการจ้างงาน
ในชุมชนอีกด้วย แต่ก็ยังมีจํานวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับธุรกิจทั่วไป จนกระทั่งรัฐบาลได้จัดต้ัง

                                           
3 ศรีราชา เจริญพานิช, แนวโน้มของระบบกฎหมายต่าง ๆ ในอนาคต, ชุดวิชาระบบ

กฎหมายไทยและต่างประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544), น.394. 
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สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์การทําธุรกิจเพื่อสังคมและ
สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมให้มากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติ มาตรการสนับสนุนต่าง ๆ ของ
สํานักงานฯ ยังไม่สามารถจูงใจให้มีผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือสังคมมากข้ึน นําไปสู่การร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมของสภาปฏิรูปแห่งชาติและส่งต่อให้หน่วยงานภาครัฐที่
เก่ียวข้องกําหนดมาตรการต่าง ๆ  
 ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทําให้การรับรู้ของสังคมไทยเกี่ยวกับ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” 
แพร่ขยายมากขึ้น ทําให้เกิดความสนใจในการประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงแนวทาง
การสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ ผู้เขียนจึงจัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเพ่ือขยายผล
การศึกษาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพ่ือหาลักษณะ นิยามและความเป็นมาของวิสาหกิจเพื่อสังคม
และมาตรการทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคมในต่างประเทศตามรายละเอียดบทที่ 3 
ผนวกกับมุมมองปัญหาของการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยตามรายละเอียดบทที่ 4 
นํามาวิเคราะห์โดยใช้หลักการทางภาษีและบทบาทของภาษีตามบทที่ 2 เพื่อเสนอแนะแนวทาง
ในการกําหนดมาตรการทางภาษีส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ ดังน้ี  
 
 5.2.1 การใหส้ิทธปิระโยชนท์างภาษีแก่วิสาหกิจเพื่อสังคม  

 การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่วิสาหกิจเพื่อสังคมเกิดจากปัญหาการไม่มีมาตรการ
ทางภาษีที่สนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมในมิติขององค์กรวิสาหกิจเพ่ือสังคม กล่าวคือ การประกอบธุรกิจ
ย่อมต้องมีรายได้และรายจ่าย หากธุรกิจใดมีรายได้มากกว่ารายจ่ายก็จะเป็นธุรกิจที่มีกําไร แต่ถ้ามี
รายได้น้อยกว่ารายจ่ายก็จะเป็นธุรกิจที่มีผลประกอบการขาดทุน ซึ่งภาษีอากรเป็นรายจ่ายประเภทหน่ึง
ที่ต้องหักออกจากผลกําไรของกิจการด้วย ดังน้ัน ภาษีอากรจึงถือเป็นต้นทุนที่ผู้ประกอบการต้องคํานึงเสมอ 
เพราะผลร้ายที่เกิดจากการชําระภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วน ก็จะมีโทษเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมที่อาจส่งผลให้
ผู้ประกอบการหลายรายต้องล้มละลายหรือเลิกกิจการไป แต่กระน้ัน การที่ผู้ประกอบการชําระภาษี
ถูกต้องครบถ้วน ก็อาจเป็นภาระทางการเงินแก่ผู้ประกอบการเช่นกัน เพราะการประกอบธุรกิจจะต้อง
หมุนเวียนเงินอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผู้ประกอบการอาจจะขาดสภาพคล่องในช่วงเวลาที่ต้องชําระภาษีก็ได้ 
ดังน้ัน แนวทางการยกเว้นภาษีเงินได้ในช่วงเวลาเริ่มต้นกิจการและการลดอัตราภาษีเงินได้ให้ตํ่ากว่า
การประกอบกิจการทั่วไปจะสามารถช่วยบรรเทาภาระภาษีให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมได้ทางหน่ึง   
 สิทธิประโยชน์เก่ียวกับการยกเว้นภาษีมีขึ้นเพ่ือส่งเสริมกิจการบางประเภทที่เป็น
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นวิธีการหน่ึงที่รัฐบาลสามารถ
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเข้าถึงปัญหาความขาดแคลนทรัพยากรด้านต่าง ๆ ในพ้ืนที่ที่ภาครัฐมี
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น ชาวเขาตามชายแดนที่ขาดสิ่งสาธารณูปโภคข้ัน
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พ้ืนฐานและมีรายได้ในการครองชีพอยู่ในอัตราตํ่า จึงมีวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีช่ือว่า “อาข่า อามา”4 เป็น
กิจการตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีแหล่งเพาะปลูกอยู่ในหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่าซึ่งอยู่บน
ดอยสูงบ้านแม่จันใต้ อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบ
อาชีพของชาวเขาที่ปลูกกาแฟ ให้ได้รับราคาซื้อขายที่เป็นธรรมอีกทั้ง ยังคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยการ
ส่งเสริมให้ชาวเขาทําไร่กาแฟที่ไร้สารเคมีอีกด้วย ดังน้ัน รัฐบาลควรจะมีมาตรการทางภาษีที่สนับสนุน
ให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มุ่งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น อันสอดคล้องกับบทบาทของ
ภาษีอากรกับเป้าหมายเพ่ือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 แนวทางการยกเว้นภาษีเงินได้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม เปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีใต้ 
ซึ ่งเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญต่อการสร้างงานให้ประชาชนและการสร้างสวัสดิการที ่ดีแก่
ประชาชนอย่างมาก อันเป็นที่มาของการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม ค.ศ. 2007 (Social Enterprise Promotion Act 2007) พร้อมทั้งให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ผ่านการรับรองจากหน่วยราชการ ด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้ ร้อยละ 50 
ของจํานวนเงินได้จากการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมในปีภาษีนั้น รวมทั้งสามารถนําผลขาดทุนของ
ปีภาษีแรก ยกไปเป็นรายจ่ายในปีถาษีถัดไปไม่เกิน 5 ปีภาษี (ในกรณีที่ยังไม่ต้องชําระค่าภาษีในปีน้ัน) 
ทั้งน้ี การยกเว้นภาษีจะกําหนดระยะเวลา 3 ปี หลังจากปีที่มีรายได้เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ผู้ประกอบการ ส่วนกรณีประเทศญี่ปุ่นจะมีมาตรการทางภาษีให้แก่องค์กรที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมแล้ว โดยให้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีในการคํานวณภาษีบริษัทอัตราร้อยละ 19 ซึ่งตํ่ากว่า
อัตราปกติทั่วไป 
 ผู้เขียนมีความเห็นว่า ปัจจุบันประเทศไทยให้ความสําคัญต่อการสร้างสังคมให้น่าอยู่และ
สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัฒน์ ดังปรากฏเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ดังน้ัน การส่งเสริมให้คนไทยสนใจการประกอบ
กิจการวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อช่วยภาครัฐด้านการพัฒนาสังคมอย่างคู่ขนาน รัฐบาลควรกําหนด
สิทธิประโยชน์ทางภาษีแบ่งเบาภาระผู้ประกอบการด้านต้นทุนทางภาษีในระยะเริ่มแรกของกิจการ 
ด้วยการออกกฎหมายลําดับรองในรูปแบบพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (โปรดดูภาคผนวก ข) 

                                           
4
 คณะผู้จัดทํารวมกิจการเพ่ือสังคมในไทย, SE Catalog รวมกิจการเพ่ือสังคมในไทย, 

พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ชิล ชิล แคปปิตัล จํากัด, 2555), น.98-99 



159 
 

 

 ผู้เขียนมีความเห็นว่า เนื้อหาของสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น คือ การยกเว้นภาษีเงินได้
ในระยะเวลา 3 ปีแรกนับแต่ปีที่มีรายได้และกําไรสุทธิ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การเร่ิมต้นของ
กิจการ แต่มีความเห็นให้ยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งจํานวน เฉพาะวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ไม่มีการปันผลกําไร
แก่ผู้ถือหุ้น และยกเว้นภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 50 สําหรับวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีมีการปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
บางส่วน รวมทั้งลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้น้อยกว่าอัตราภาษีปกติก็จะช่วยบรรเทาภาระภาษี
ให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมได้เช่นกัน ซึ่งผู้เขียนเสนอให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 10 
ของกําไรสุทธิ โดยเทียบเคียงกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จัดเก็บจากมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบ
กิจการซึ่งมีรายได้ เพราะวิสาหกิจเพ่ือสังคมมีวัตถุประสงค์หลักในการทําประโยชน์ให้แก่สังคม
เช่นเดียวกันจึงเห็นควรให้มีการจัดเก็บภาษีในอัตราเท่ากัน 
 ทั้งน้ี ผู้เขียนพิจารณาว่าประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับมีความคุ้มค่า แม้รัฐจะขาดรายได้
จากภาษีเงินได้นิติบุคคลช่วงระยะเวลาหน่ึง แต่ภารกิจของวิสาหกิจเพ่ือสังคมมุ่งเน้นการทําประโยชน์
สาธารณะเป็นหลัก จึงเปรียบเสมือนการนําเงินภาษีไปพัฒนาประเทศชาติทางหน่ึง 
 
 5.2.2 การใหส้ิทธปิระโยชนท์างภาษีแก่ผูบ้ริจาคทรพัย์สินให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม 

 การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้บริจาคทรัพย์สินให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมเกิดจาก
ปัญหาการไม่มีมาตรการทางภาษีที่สนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมในมิติของผู้บริจาค กล่าวคือ หลักการ
ของวิสาหกิจเพื่อสังคมจะไม่มีการปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 30 
ของกําไรสุทธิ เพราะจะนํากําไรไปทําประโยชน์เพ่ือสังคม และถึงแม้ว่าวิสาหกิจเพ่ือสังคมจะสามารถ
ประกอบกิจการแสวงหากําไรได้เช่นเดียวกับธุรกิจทั่วไป แต่จากการสอบถามผู้ประกอบการวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมและจากงบแสดงฐานะการเงินที่ส่งแก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แสดงให้เห็นถึงความจําเป็น
ที่จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนในองค์กรเพียงพอที่จะนําไปใช้ตามเป้าหมาย เนื่องจาก กิจการส่วนใหญ่
จะเน้นการจ้างงานผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งต้องมีต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นหลัก และหลายกิจการ
ก็ประสบผลขาดทุน แต่ก็ต้องจ่ายค่าจ้างงาน โดยเฉพาะวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีเพ่ิงเริ่มกิจการจะประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างมาก ดังนั้น การสนับสนุนเงินทุนให้วิสาหกิจเพื่อสังคม
ด้วยวิธีการบริจาค จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่คนในสังคมสามารถมีส่วนร่วมช่วยเหลือวิสาหกิจเพื่อสังคม
ให้มีสภาพคล่องทางการเงินได้ 
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้บริจาคทรัพย์สินให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม คือ การใช้ภาษีอากร
เป็นเครื่องมือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ 
การลดหย่อนภาษีเงินได้ให้แก่ผู้บริจาค เป็นการจูงใจประชาชนให้ช่วยเหลือสังคมมากขึ้น เพราะ
การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จํากัดย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้จ่ายของประชาชน 
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ผู้ที่มีรายได้มาก ย่อมมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้มากกว่าผู้มีรายได้น้อย ซึ่งผู้มีรายได้มาก
มักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และตามจังหวัดใหญ่ ๆ ดังน้ัน การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้สมดุลทั่วประเทศจะต้องสร้างความเท่าเทียมกันในการครองชีพ 
ซึ่งการแบ่งปันเงินและทรัพย์สินของผู้มีรายได้มากให้แก่ผู้มีรายได้น้อย จะเป็นวิธีการหน่ึงที่ลดช่องว่าง
ทางเศรษฐกิจได้ และถ้าหากรัฐบาลมีมาตรการภาษีอากรส่งเสริมให้ประชาชนสนใจการบริจาคเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ย่อมกระตุ้นให้ประชาชนบริจาคทรัพย์สินของตนมากย่ิงขึ้นด้วย เปรียบกับการ
นําเงินภาษีอากรไปให้ผู้ ด้อยโอกาสโดยตรง ซึ่งแต่เดิมกฎหมายภาษีอากรของประเทศไทยก็มี
บทบัญญัติลดหย่อนภาษีเงินได้แก่ผู้บริจาคเงินให้แก่องค์การสาธารณกุศลอยู่แล้ว แต่การเพ่ิมเติม 
“วิสาหกิจเพ่ือสังคม” เป็นองค์กรผู้รับบริจาคอีกประเภทหน่ึง ย่อมเพ่ิมช่องทางการช่วยเหลือสังคมให้
หลากหลายมากย่ิงข้ึนตามกระแสการพัฒนาที่เปลี่ยนไป  
 แนวทางการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้บริจาคทรัพย์สินให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม
เปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่น กล่าวคือ ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายส่งเสริมกิจการที่ไม่แสวงหากําไร 
ค.ศ. 2003 (Law to Promote Specified Nonprofit Activities 2003 (Chapter III. Special 
Treatment Under Tax Law)) ที่กําหนดให้การประกอบกิจการใดที่เป็นไปตามกฎหมายจะมีสิทธิ
ได้รับประโยชน์ด้านภาษี ตามบทบัญญัติส่วนที่ 3 ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 46 แห่งกฎหมายส่งเสริม
กิจการที่ไม่แสวงหากําไร ค.ศ. 2003 จะถือว่าเป็น “วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Public Interest 
Corporation)” ตามบทนิยามมาตรา 2 แห่งกฎหมายภาษีบริษัท ค.ศ. 2014 (the Corporation 
Tax Law 2014) ซึ่งนําไปสู่การได้รับยกเว้นภาษีที่เกิดจากการใช้จ่ายเพ่ือการบริจาคตามมาตรา 37 
แห่งกฎหมายภาษีบริษัท ค.ศ. 2014 ซึ่งมีหลักการสําคัญคือ จํานวนเงินบริจาคที่จ่ายจากองค์กรธุรกิจ
ที่ตั้งในประเทศญี่ปุ่นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี จะไม่ถือเป็นรายจ่ายสําหรับคํานวณภาษีบริษัท
ขององค์กรน้ัน เว้นแต่จะเป็นการบริจาคตามที่กฎหมายกําหนดเท่าน้ัน ซึ่งมาตรา 37 (3) แห่งกฎหมาย
ภาษีบริษัท ค.ศ. 2014 กําหนดให้การบริจาคให้แก่ สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรในรูปแบบอ่ืนใดที่เป็น
วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Public Interest Corporate) จะสามารถนํามารวมหักเป็นรายจ่ายของกิจการได้ 
 ผู้เขียนมีความเห็นว่า รัฐบาลควรออกกฎหมายลําดับรองในรูปแบบพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. 25.. 
(โปรดดูภาคผนวก ค) ด้วยการอนุญาตให้ผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดามีสิทธินําเงินหรือทรัพย์สิน 
ที่บริจาคให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมไปลดหย่อนภาษีเงินได้ในจํานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 
ของเงินที่เหลือจากการลดหย่อนตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งใช้หลักการเช่นเดียวกัน
กับการบริจาคเงินให้แก่องค์การสถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ซึ่งเปิดโอกาส
ให้ผู้มีเงินได้เลือกช่องทางการช่วยเหลือสังคม รวมถึงกรณีนิติบุคคลบริจาคเงินให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม
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ก็มีสิทธิหักเป็นรายจ่ายได้ ไม่เป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร 
ให้หักได้ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิ  
 ทั้งน้ี ผู้เขียนมีข้อเสนอว่า การหักลดหย่อนเงินบริจาคควรจะแตกต่างกันระหว่างการ
บริจาคให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ไม่มีการปันผลกับวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีมีการปันผลไม่เกินร้อยละ 30 
ของกําไรสุทธิ เพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีอากร กล่าวคือ กรณีที่บริจาคทรัพย์สินให้แก่วิสาหกิจ
เพ่ือสังคมท่ีไม่มีการปันผล ผู้บริจาคสามารถนําเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคไปหักลดหย่อนได้เต็มจํานวน
ที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจํานวนที่กําหนดไว้ตามกฎหมาย (ร้อยละ 10 หรือร้อยละ 2) ส่วนกรณีที่บริจาค
ทรัพย์สินให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีการปันผลไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิ ผู้บริจาคสามารถ
นําเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคไปหักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของจํานวนเงินที่จ่ายไป โดยเทียบกับ
อัตราของการนํากําไรไปใช้เพื่อสังคมของแต่ละองค์กร เช่น วิสาหกิจเพื่อสังคม ก. มีวัตถุประสงค์
ที่จะปันผลกําไรแก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิ ผู้บริจาคทรัพย์สินแก่วิสาหกิจเพื่อสังคม ก. 
ก็จะสามารถหักลดหย่อนได้ร้อยละ 80 ของจํานวนเงินที่จ่ายไป หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม ข. มีวัตถุประสงค์
ที่จะปันผลกําไรแก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ ผู้บริจาคทรัพย์สินแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม ข. ก็จะสามารถ
หักลดหย่อนได้ร้อยละ 90 ของจํานวนเงินที่จ่ายไป ทั้งน้ี ทั้งสองกรณีจะต้องอยู่ภายใต้มาตรา 47 (7) 
และมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากรด้วย 
 กรณีการบริจาคทรัพย์สิน ผู้เขียนเสนอให้บุคคลธรรมดาสามารถบริจาคทรัพย์สินได้
ดังเช่นกรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้บริจาคทรัพย์สินให้แก่กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ 274) พ.ศ. 2537 และต้องใช้ใบกํากับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินที่แสดงมูลค่าทรัพย์สินเป็น
หลักฐานในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือหักค่าใช้จ่ายได้ในกรณีนิติบุคคล เทียบกับกรณี
การบริจาคทรัพย์สิน5 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และ
ระยะเวลาการบริจาคเพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพ่ิม สําหรับเงินได้ ทรัพย์สิน หรือสินค้า

                                           
5
 (4) หลักฐานการบริจาคที่ผู้บริจาคจะนํามาใช้เพ่ือยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับการ

บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน และเพ่ือการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมสําหรับการบริจาคสินค้า แล้วแต่กรณี ได้แก่ 
 … 
 ทั้งน้ี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีบริจาคทรัพย์สินหรือสินค้า ต้องมีหลักฐาน

การได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสินค้าที่บริจาค ที่ระบุจํานวนและมูลค่าของทรัพย์สินหรือสินค้าที่บริจาคน้ัน 
เช่น ใบกํากับภาษี ใบรับเงินที่ได้ซื้อทรัพย์สินหรือสินค้ามาบริจาค เป็นต้น...  
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ที่บริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
 
 5.2.3 การใหส้ิทธปิระโยชนท์างภาษีแก่ผูล้งทุนในวิสาหกิจเพื่อสังคม  

 การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนในวิสาหกิจเพื่อสังคมเกิดจากปัญหาการไม่มี
มาตรการทางภาษีที่สนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมในมิติของผู้ลงทุน กล่าวคือ วิสาหกิจเพื่อสังคมเป็น
นิติบุคคลท่ีมุ่งแสวงหากําไรและมีการจัดต้ังในรูปแบบบริษัทจํากัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งต้องมี 
ผู้เริ่มก่อการและมีผู้ลงทุนในหุ้นตามที่กฎหมายกําหนด ดังน้ัน ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพ่ือสังคมจึงมี
ลักษณะที่แตกต่างจากผู้ก่อต้ังมูลนิธิและสมาคม ในเรื่องการระดมเงินเพ่ือจัดต้ังกิจการแต่ก็มีความ
แตกต่างจากองค์กรธุรกิจทั่วไปอีก ในกรณีที่ไม่มีผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในรูปแบบเงินปันผลจึงส่งผลให้
ความสนใจในการจัดต้ังวิสาหกิจเพ่ือสังคมมีไม่มาก เพราะขัดกับหลักการลงทุนทั่วไปที่ผู้ลงทุนย่อมหวัง
ประโยชน์เพิ่มพูนจากทุนที่ตนจ่ายไป อีกทั้ง หลักการจําหน่ายหุ้นของบริษัทจํากัดและห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลไม่อาจโฆษณาขายหุ้นแก่สาธารณชนดังเช่นบริษัทมหาชนจํากัด จึงทําให้การถือหุ้นจะจํากัด
อยู่ในแวดวงของธุรกิจครอบครัวหรือกลุ่มบุคคลที่มีเป้าหมายทางธุรกิจเดียวกันเท่านั้น อันหมายความว่า 
ศักยภาพของเงินทุนที่จะขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมจะขึ้นอยู่กับศักยภาพทางการเงินของผู้ลงทุน 
เพราะฉะน้ัน ภาษีอากรจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมมีแรงจูงใจ
ในการเลือกวิธีการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยวิธีการลงทุนเข้าถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ 
และสอดคล้องกับบทบาทของภาษีที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมการลงทุนในกิจการบางประเภทด้วยการ
ลดหรือยกเว้นภาษีอากร ซึ่งวิสาหกิจเพ่ือสังคมกําลังเป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องการสนับสนุนในขณะนี้ 
เพ่ือส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมากย่ิงขึ้น 
 แนวทางการยกเว้นภาษีเงินได้แก่ผู้ลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคม เปรียบเทียบกับประเทศ
อังกฤษ เนื่องด้วยรัฐบาลอังกฤษมีมุมมองการยกเว้นภาษีเงินได้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมจะขัดต่อ
หลักความเสมอภาคระหว่างนิติบุคคลที่ประกอบกิจการทั่วไป ดังน้ัน การส่งเสริมให้ประชาชนสนใจ
การทําประโยชน์เพ่ือสังคม จึงเน้นไปท่ีการสนับสนุนทางอ้อมด้วยการลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
แทนท่ีจะสนับสนุนให้จัดต้ังวิสาหกิจเพ่ือสังคมในจํานวนที่เพ่ิมข้ึน โดยกําหนดให้ผู้ลงทุนในวิสาหกิจ
เพื่อสังคมสามารถนําจํานวนเงินที่ลงทุนไปหักลดจากยอดภาษีเงินได้ที่ต้องเสียในปีนั้นได้ทั้งจํานวน
เงินที่จ่ายไป แต่จะหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 1 ล้านปอนด์ต่อปี และต้องถือครองหุ้นที่ลงทุนไม่ตํ่ากว่า 3 ปี 
ตามข้อบังคับมาตรการบรรเทาภาระภาษีด้านการลงทุนเพ่ือสังคม (ผู้ประกอบการจดทะเบียนธุรกิจ
เพ่ือสังคม) ค.ศ. 2014 (the Tax Relief for Social Investments (Accreditation of Social 
Impact Contractor) Regulations 2014) 
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 ผู้เขียนมีความเห็นว่าประเทศไทยมีการส่งเสริมการลงทุนกันอย่างแพร่หลาย ยกตัวอย่างเช่น
การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล การลงทุนในหุ้นของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
การลงทุนในกองทุนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสะสมทรัพย์และเพิ่มมูลค่าทรัพย์ทางหนึ่ง อีกทั้ง รัฐบาล
ก็สนับสนุนให้ประชาชนลงทุนกันมากขึ้นด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น ยกเว้นภาษีในการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ การยกเว้นภาษีเงินได้ที่สมทบเข้ากองทุนตามที่กฎหมายกําหนด 
หรือการยกเว้นภาษีที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนั้น การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม จะเป็น
นโยบายที่ดีต่อการสร้างจิตสํานึกเพ่ือสังคมของประชาชนและยังเป็นการส่งเสริมให้วิสาหกิจเพ่ือสังคม
มีเงินทุนเพียงพอที่จะดําเนินกิจการต่อไปได้ 
 ผู้เขียนพิจารณาเสนอให้รัฐบาลออกกฎหมายลําดับรองในรูปแบบพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. 25.. (โปรดดูภาคผนวก ง) 
ด้วยการอนุญาตให้ ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ที่จ่ายเพ่ือลงทุน
ในหุ้นของวิสาหกิจเพ่ือสังคม ดังเช่นกรณีการยกเว้นเงินได้ให้แก่ผู้จ่ายค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
ระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวม ตามข้อ 2 (66) แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ด้วยการยกเว้นเงินลงทุนที่ผู้ลงทุนจ่ายไปได้ทั้งจํานวน แต่ไม่เกิน 
100,000 บาท ทั้งน้ี จําเป็นต้องกําหนดจํานวนเงินขั้นสูงสุดที่จะได้รับยกเว้นไว้ด้วย เพื่อป้องกันการ
หลบเลี่ยงภาษีของธุรกิจขนาดใหญ่ที่จะนําเงินไปลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ือจะได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้และเป็นการขยายโอกาสในการลงทุนให้ทั่วถึง รวมทั้งป้องกันการเข้าครอบงํากิจการจากองค์กร
ธุรกิจอ่ืน ๆ อีกด้วย 
 อีกแนวทางหน่ึง ผู้เขียนมีความเห็นว่า ควรยกเว้นเงินได้จากเงินปันผลที่ได้รับจาก
วิสาหกิจเพ่ือสังคม ดังเช่นกรณีการรับเงินปันผลจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
ที่กําหนดให้เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ระดมทุนแก่วิสาหกิจเพื่อสังคมมากขึ้น 
ซึ่งผู้เขียนเสนอให้บัญญัติหลักเกณฑ์ไว้รวมกับการยกเว้นภาษีเงินได้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมตามข้อ 
5.2.1 (โปรดดูภาคผนวก ข) 
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 5.2.4 การใหส้ิทธปิระโยชนท์างภาษีแก่ผู้ได้รับประโยชนจ์ากส่วนเกินทนุ 
 การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ได้รับประโยชน์จากส่วนเกินทุน เกิดจากปัญหาการ
ไม่มีมาตรการทางภาษีที่สนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมในมิติของผู้ได้รับประโยชน์จากส่วนเกินทุน 
กล่าวคือ วิสาหกิจเพ่ือสังคมดําเนินกิจการแสวงหากําไรและมีการระดมทุนด้วยการขายหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น
อาจจะโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นให้แก่บุคคลอ่ืนได้ เพราะหุ้นเป็นทรัพย์สินประเภทหน่ึงที่มูลค่าเพ่ิมขึ้นตาม
สภาพเศรษฐกิจและผลประกอบการ ดังน้ัน กรณีวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีมีการปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกิน
ร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิ ย่อมเกิดการขายหุ้นได้ เพราะผู้เข้าซื้อหุ้นที่มีความต้องการช่วยเหลือสังคม
และต้องการได้รับผลตอบแทนจํานวนหน่ึง จะยอมเข้าซื้อหุ้นต่อจากผู้ถือหุ้นรายเดิมในราคาหุ้นที่สูง
กว่าราคาพาร์ (ราคาหุ้นเริ่มต้นของทุนจดทะเบียน) ผู้ขายหุ้นจึงมีส่วนต่างที่เป็นกําไรจากส่วนเกินทุน
ที่เกิดขึ้น ซึ่งในกรณีนี้รัฐบาลควรใช้ภาษีอากรเป็นเครื่องมือในการบรรเทาภาระภาษีของผู้ขายหุ้น
และสอดคล้องกับบทบาทของภาษีที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมการลงทุนในกิจการบางประเภทด้วยการ
ลดหรือยกเว้นภาษีอากร ซึ่งวิสาหกิจเพ่ือสังคมกําลังเป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องการสนับสนุนในขณะนี้ 
เพ่ือส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมากย่ิงขึ้น 
 แนวทางการยกเว้นภาษีเงินได้แก่ผู้ลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคม เปรียบเทียบกับประเทศ
อังกฤษ เนื่องด้วยรัฐบาลอังกฤษมีมุมมองการยกเว้นภาษีเงินได้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมจะขัดต่อ
หลักความเสมอภาคระหว่างนิติบุคคลที่ประกอบกิจการทั่วไป ดังน้ัน การส่งเสริมให้ประชาชนสนใจ
การทําประโยชน์เพ่ือสังคม จึงเน้นไปท่ีการสนับสนุนทางอ้อมด้วยการลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
แทนที่จะสนับสนุนให้จัดต้ังวิสาหกิจเพ่ือสังคมในจํานวนที่เพ่ิมขึ้น โดยกําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้จาก
ส่วนเกินทุนที่เกิดจากการโอนหุ้นในวิสาหกิจเพ่ือสังคมไปยังบุคคลอ่ืน โดยยกเว้นเงินได้ได้เท่าจํานวน
ประโยชน์ที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 1 ล้านปอนด์ต่อปี และต้องถือครองหุ้นที่ลงทุนไม่ตํ่ากว่า 3 ปี ตามข้อบังคับ
มาตรการบรรเทาภาระภาษีด้านการลงทุนเพื่อสังคม (ผู้ประกอบการจดทะเบียนธุรกิจเพื่อสังคม) 
ค.ศ. 2014 (the Tax Relief for Social Investments (Accreditation of Social Impact 
Contractor) Regulations 2014) 
 ผู้เขียนพิจารณาเสนอให้รัฐบาลออกกฎหมายลําดับรองในรูปแบบพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. 25..  
(โปรดดูภาคผนวก จ) ด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกําไรส่วนที่เกินมูลค่าทุน โดยใช้
หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการยกเว้นเงินได้จากการโอนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะ
มูลค่าหุ้นย่อมเพ่ิมขึ้นอยู่เสมอหากวิสาหกิจเพ่ือสังคมน้ันประกอกิจการได้รับผลกําไรมากขึ้น ซึ่ง
มาตรการน้ีจะสัมฤทธิผลอย่างมากแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มีการปันผลแก่ผู้ถือหุ้นและจะทําให้นักลงทุน
สนใจที่จะสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมด้วยการเข้าซื้อหุ้นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกันการโอนถ่าย
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หุ้นที่ขาดเสถียรภาพ หรือการป่ันหุ้นเพ่ือเก็งกําไรดังเช่นการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ผู้เขียนจึง
เสนอว่า ควรกําหนดระยะเวลาขั้นตํ่าในการถือหุ้นไว้ด้วย ดังเช่นประเทศอังกฤษจึงจะมีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ทางภาษีข้างต้น 
 
 5.2.5 การกําหนดหลักเกณฑ์การประกอบกิจการท่ีจะได้รับ สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
 การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมจะสัมฤทธิผลได้ รัฐบาลจะต้อง
กํากับดูแลการประกอบกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต้ังแต่เริ่มจัดต้ังองค์กร เน่ืองจาก ภารกิจของ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมยึดหลักการทําประโยชน์สาธารณะซึ่งเป็นนามธรรม ไม่สามารถวัดผลได้ชัดเจน
เหมือนกับบริษัททั่วไปที่วัดผลจากกําไรขาดทุนตามงบการเงินในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ดังน้ัน 
มาตรการทางภาษีที่สําคัญคือการกําหนดโทษแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ไม่สามารถดํารงสถานะเพ่ือสังคม
ได้อีกต่อไป รวมถึงการเพิกถอนสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บุคคลผู้สนับสนุนทางอ้อมด้วย (ผู้บริจาค
และผู้ลงทุน) 
 ผู้เขียนมีความเห็นให้รัฐบาลควบคุมตรวจสอบวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีแล้ว จะต้องยึดเป้าหมายในการทําประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และป้องกันการหา
ช่องทางหลีกเลี่ยงภาษี ผู้เขียนจึงเสนอให้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. 25.. (โปรดดูภาคผนวก ข) 
ด้วยการปรับใช้กฎหมายของประเทศอังกฤษ เนื่องจากมาตรา 257MC และมาตรา 257 ME 
แห่งกฎหมายภาษีเงินได้ ค.ศ. 2007 วางหลักเกณฑ์การควบคุมวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้ประกอบกิจการ
ตามวัตถุประสงค์เพ่ือสังคมอย่างแท้จริง ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
  1.) การกระจายเงินลงทุนแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม กล่าวคือ กฎหมายกําหนด
จํานวนทรัพย์สินขั้นสูงสุดของแต่ละวิสาหกิจเพ่ือสังคมไว้ ทั้งก่อนและหลังจากการเปิดโอกาสให้
ผู้ลงทุนเข้าซื้อหุ้นของกิจการ โดยกําหนดให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมมีสินทรัพย์ก่อนลงทุนได้ไม่เกิน 15 ล้านปอนด์ 
ส่วนทรัพย์สินที่มีหลังจากลงทุนแล้วต้องถือครองไม่เกิน 16 ล้านปอนด์ ซึ่งหลักเกณฑ์น้ีจะช่วยควบคุม
การกระจายเงินลงทุนให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมอย่างทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติต่อวิสาหกิจเพ่ือสังคมใด
โดยเฉพาะ  
  2.) การป้องกันการแทรกแซงของกลุ่มธุรกิจอ่ืน กล่าวคือ กฎหมายกําหนดข้อห้าม 
มิให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมเข้าถือครองหุ้นในธุรกิจอ่ืนเกินกว่าร้อยละ 51 เพ่ือไม่ให้มีอํานาจบริหารจัดการ
องค์กรอ่ืน ซึ่งขัดต่อการนํารายได้ของกิจการไปสร้างประโยชน์ส่วนรวม และวิสาหกิจเพ่ือสังคมน้ัน
จะต้องไม่ถูกถือครองหุ้นโดยบุคคลใดบุคคลหน่ึงเกินกว่าร้อยละ 51 เพ่ือป้องกันการแทรกแซงนโยบาย
เพ่ือสังคมจากผู้ที่เข้าถือหุ้นรายหน่ึงรายใด ซึ่งอาจทําให้เป้าหมายเพ่ือสาธารณโยชน์เปลี่ยนแปลงไปได้ 
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 นอกจากนี้ ผู ้เข ียนเสนอให้นํากฎหมายของประเทศเกาหลีใต้มาปรับใช้ด้วย 
เนื่องจากมาตรา 17 กฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ค.ศ. 2007 วางหลักเกณฑ์การควบคุม
วิสาหกิจเพ่ือสังคมให้ประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์เพ่ือสังคมอย่างแท้จริง โดยกําหนดให้วิสาหกิจ
เพ่ือสังคมท่ีได้รับการจดทะเบียนแล้วจะต้องจัดทํารายงานการดําเนินกิจการ (Business Report) ที่มี
รายละเอียดการทําประโยชน์แก่สังคม ซึ่งจะต้องย่ืนรายงานการดําเนินกิจการภายในเดือนเมษายน
ของทุกปี และกระทรวงแรงงานมีอํานาจเรียกผู้ประกอบการส่งมอบเอกสารสําคัญเพ่ือประกอบการ
พิจารณาได้ 
 
	 5.2.6 การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่วิสาหกิจเพื่อสังคมไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  
 การกําหนดมาตรการทางภาษีให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีได้รับการรับรองจากสํานักงาน
สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น แต่การให้สิทธิประโยชน์โดยปราศจากการกํากับดูแลย่อมส่งผลร้ายต่อการ
ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดไว้ได้ ดังน้ัน รัฐบาลจําเป็นต้องกําหนดบทลงโทษแก่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มีลักษณะองค์กรไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิสาหกิจเพ่ือสังคม โดย
ผู้เขียนเสนอให้ปรับใช้หลักเกณฑ์ตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ.... ที่สภา
ปฏิรูปแห่งชาติเห็นชอบให้มีการศึกษาและตรากฎหมายต่อไป  
 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ.... ในหมวดที่ 1 วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
กําหนดหลักเกณฑ์การขอรับการส่งเสริมจากรัฐบาลจะต้องมีคําขอจดทะเบียนด้วยรายการตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนดไว้ในมาตรา 66 ซึ่งมีสาระสําคัญในการจดแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจ

                                           
6
 มาตรา 6 แห่งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ....  

 วิสาหกิจเพ่ือสังคมใดที่จะขอรับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติน้ีต้องย่ืนคําขอจด
ทะเบียนต่อสํานักงาน โดยคําขอจดทะเบียนน้ันต้องประกอบด้วยรายการตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปน้ี (1) ช่ือกิจการและที่ต้ังของวิสาหกิจเพ่ือสังคม
(2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  (3) ช่ือและที่อยู่ของผู้มีอํานาจทําการแทนวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม (4) หนังสือเจตนารมณ์การจัดต้ังวิสาหกิจเพ่ือสังคมและรายละเอียดของกิจการ 

 ในกรณีที่บุคคลประสงค์จะประกอบกิจการเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมประเภทท่ีไม่
ประสงค์จะแบ่งปันกําไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทําให้สามารถดําเนินการจัดต้ังบริษัทจํากัดตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้...  
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การค้าเมื่อแรกต้ังบริษัทที่จะต้องกําหนดว่าวัตถุประสงค์ในการนําผลกําไรกลับไปใช้ในการขยายผล
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายทางสังคม เมื่อวิสาหกิจเพ่ือสังคมใดได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ีแล้ว 
จะมีสิทธิใช้คําว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” ประกอบในช่ือกิจการได้ตามมาตรา 77 ซึ่งในทางกลับกัน หาก
วิสาหกิจเพ่ือสังคมใดที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี จะไม่สามารถใช้คําว่า“วิสาหกิจ
เพ่ือสังคม” ประกอบในช่ือกิจการได้ตามมาตรา 88 และถ้าหากมีผู้ใดฝ่าฝืนนําช่ือ “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” 
ไปใช้ประกอบในช่ือกิจการโดยไม่ได้รับการอนุญาต จะต้องรับโทษตามมาตรา 539 นอกจากน้ี กฎหมายยัง
กําหนดหลักเกณฑ์พิเศษเก่ียวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ประสงค์ให้มีการปันผลกําไรแก่ผู้ถือหุ้นบางส่วน
ยังคงได้รับมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐได้ แต่จะต้องดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจเพ่ือสังคมวางแนวทางไว้ ทั้งน้ี วิสาหกิจเพ่ือสังคมทุกประเภท ไม่ว่าจะมีการปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
หรือไม่จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะดําเนินกิจการต่อไปภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินและ
รายงานผลประกอบกิจการตลอดจนรายงานการรับและจ่ายเงินประจําปีต่อสํานักงานสร้างเสริม
วิสาหกิจเพ่ือสังคม และที่สําคัญจะต้องนําส่งกําไรเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นรายปีด้วยเพ่ือยังคงสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้

                                           
7
  มาตรา 7 แห่งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ.... 

 เมื่อสํานักงานได้รับคําขอจดทะเบียนและเห็นว่าวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีย่ืนคําขอจด
ทะเบียนมีลักษณะและวัตถุประสงค์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ให้
สํานักงานรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมน้ัน โดยจะต้อง
มีคําว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” ประกอบในช่ือกิจการตามใบสําคัญแสดงการรับจดทะเบียนดังกล่าว 

8
  มาตรา 8 แห่งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ.... 

 ห้ามมิให้บุคคลใดใช้คําว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” หรือมีอักษรหรือเคร่ืองหมายซึ่งสื่อ
ความหมายในทํานองเดียวกัน ประกอบเป็นช่ือในการดําเนินกิจการเก่ียวกับการผลิตสินค้า การ
ให้บริการ หรือการอ่ืน ๆ ของภาคเอกชน เว้นแต่เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนตามมาตรา 7 หรือเป็นผู้
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสํานักงาน 

 การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

9
 มาตรา 53 แห่งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ.... 

  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่
เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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ต่อไป หากฝ่าฝืนจะส่งผลให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมน้ันถูกเพิกถอนใบรับรองสถานะวิสาหกิจเพ่ือสังคมและ
จะต้องถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านภาษีอากรที่จะส่งผลให้มีการประเมินเพ่ือ
เสียภาษีอากรได้ตามมาตรา 910 และกฎหมายยังคุ้มครองสิทธิของผู้ปฏิบัติงานในวิสาหกิจเพ่ือสังคมใน
ส่วนที่เก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้วย เน่ืองจากกฎหมายมุ่งประสงค์ให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น ซึ่ง
แรงงานบางคนอาจจะมีประวัติเกี่ยวกับการกระทําความผิดกฎหมายหรือต้องรับโทษจําคุกมาก่อน 
แต่แรงงานดังกล่าวย่อมมีสิทธิในการประกอบอาชีพดังเช่นบุคคลอ่ืน ดังน้ัน หากผู้ใดมีหน้าที่เก็บหรือ
รักษาไว้ซึ่งข้อมูลของวิสาหกิจเพ่ือสังคมเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของพนักงาน หรือลูกจ้าง
ของวิสาหกิจเพ่ือสังคมอันเป็นข้อเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้
เน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ในวิสาหกิจเพ่ือสังคมเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติดังกล่าวจะต้องรับ

                                           
10  มาตรา 9 แห่งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ.... 
 วิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีได้จดทะเบียนตามมาตรา 7 และเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม

ประเภทที่ไม่มีข้อตกลงห้ามปันผลกําไรแก่ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วน จะสามารถปันผลกําไร โดยยังคงได้รับ
การส่งเสริมตามพระราชบัญญัติน้ีได้หรือไม่เพียงไร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีได้จดทะเบียนต่อ
สํานักงานและประสงค์จะดําเนินกิจการต่อไปดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 (1) แจ้งความประสงค์ที่จะดําเนินกิจการต่อไป 
 (2) รายงานผลประกอบกิจการตลอดจนรายงานการรับและจ่ายเงินประจําปีต่อ

สํานักงานตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 (3) นําส่งกําไรเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนเป็นรายปีตามอัตราที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 
 วิสาหกิจเพ่ือสังคมใดไม่ดําเนินการตามวรรคสองเป็นเวลาสองปีติดต่อกันให้

สํานักงานมีหนังสือเตือนให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมน้ันดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า
สิบห้าวัน ถ้าไม่มีการดําเนินการตามคําเตือนดังกล่าว ให้สํานักงานดําเนินการถอนช่ือออกจาก
ทะเบียน 

 วิสาหกิจเพ่ือสังคมใดประสงค์จะเลิกกิจการให้แจ้งสํานักงานทราบภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่เลิกกิจการ ตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
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โทษทางอาญาตามมาตรา 54 เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการ หรือเพ่ือประโยชน์ในการ
สอบสวน หรือการพิจารณาคดีก็จะไม่ต้องรับโทษทางอาญาตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้11 
 สําหรับหลักเกณฑ์การกําหนดบทลงโทษข้างต้นเป็นมาตรการบังคับทางปกครองในการ
เพิกถอนใบรับรองสถานะของวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กฎหมายกําหนดไว้ 
โดยเฉพาะการรายงานผลประกอบกิจการแก่สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นเง่ือนไขสําคัญที่
แสดงให้เห็นถึงการดําเนินงานเพ่ือสังคมอย่างต่อเน่ืองและพร้อมจะรับมาตรการช่วยเหลือจากรัฐต่อไป 
อย่างไรก็ตาม ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ.... ได้กําหนดบทลงโทษทางภาษีอากร
ไว้ด้วย โดยกําหนดให้การกระทําใดที่ไม่สุจริตเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะถูกเพิกถอนสิทธิ
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา 4912 และมีผลให้ถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติ
บุคคลโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่วิสาหกิจเพื่อสังคมกระทําการโดยทุจริตเพ่ือ
แสวงหาสิทธิประโยชน์ทางภาษี และต้องแจ้งขอชําระภาษีอากรที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนต่อ
กรมสรรพากร สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ หรือสํานักงานสรรพากรจังหวัดที่วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับ
การส่งเสริมมีสํานักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่และชําระ ณ สถานที่ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในหน่ึงเดือนนับแต่
วันทราบคําสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์น้ัน โดยถืออัตราภาษีที่เป็นอยู่ของรอบระยะเวลาบัญชีที่
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  มาตรา 54 แห่งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ.... 
  ผู้ใดมีหน้าที่เก็บหรือรักษาไว้ซึ่งข้อมูลของวิสาหกิจเพ่ือสังคมเปิดเผยข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับประวัติของพนักงาน หรือลูกจ้างของวิสาหกิจเพื่อสังคมอันเป็นข้อเท็จจริงที่ตามปกติวิสัย
จะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในวิสาหกิจเพื่อสังคม ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผย
ในการปฏิบัติราชการ หรือเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี 

12
 มาตรา 49 แห่งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ.... 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าวิสาหกิจเพ่ือสังคมใดกระทําการโดยไม่สุจริต เพ่ือให้มีสิทธิ
ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามหมวดน้ี หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุน
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(ควส.) กําหนด ให้มีอํานาจสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ที่ได้ให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุน
ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยจะกําหนดระยะเวลาไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ 
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ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนเป็นเกณฑ์คํานวณตามมาตรา 5013 ซึ่งบทลงโทษดังกล่าวสอดคล้องกับ
มาตรการของประเทศอังกฤษในการกําหนดโทษแก่ผู้ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้อหุ้นเพ่ือ
ลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคม ในกรณีที่ถือครองหุ้นไม่ครบสามปีจะต้องถูกประเมินภาษีเงินได้ในปีที่การ
กระทําผิดเง่ือนไขเช่นเดียวกันตามความในมาตรา 257SC แห่งกฎหมายภาษีเงินได้ ค.ศ. 2007 ที่ได้
กล่าวไว้แล้วในบทท่ี 3.1 มาตรการในการจัดเก็บภาษีจากวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศอังกฤษ 
 
 การศึกษาเก่ียวกับมาตรการทางภาษีส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
เพ่ือศึกษาหลักการของ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” และแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีใน
ต่างประเทศ เพ่ือนํามาปรับใช้กับวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทยต่อไป ซึ่งมาตรการส่วนใหญ่ก็จะ
เน้นการยกเว้นและลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนับสนุนกิจการ เพ่ือจูงใจให้นักธุรกิจที่มี
แนวคิดเพ่ือสังคมสนใจจัดต้ังวิสาหกิจเพ่ือสังคมมากยิ่งขึ้น ซึ่งมาตรการเหล่าน้ันมักจะกําหนดโดย
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งแท้จริงแล้ว ในประเทศไทยมีการดําเนิน
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  มาตรา 50 แห่งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ.... 
 ในกรณีที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ควส.) สั่งเพิกถอนสิทธิ

ประโยชน์เก่ียวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้ถือว่าวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับการส่งเสริมหมดสิทธิได้รับ
ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์น้ัน 
และให้นําประมวลรัษฎากรมาใช้บังคับ 

 ควส. อาจสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์เก่ียวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยให้มีผล
ย้อนหลังไปถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่วิสาหกิจเพื่อสังคมกระทําการตามมาตรา 49 วรรคหนึ่ง ก็ได้ 
ในกรณีน้ีวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับการส่งเสริมต้องแจ้งขอชําระภาษีอากรที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อน
ต่อกรมสรรพากร สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ หรือสํานักงานสรรพากรจังหวัดที่วิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ี
ได้รับการส่งเสริมมีสํานักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่และชําระ ณ สถานที่ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในหน่ึงเดือน
นับแต่วันทราบคําสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์น้ัน โดยถืออัตราภาษีที่เป็นอยู่ของรอบระยะเวลา
บัญชีที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนเป็นเกณฑ์คํานวณ 

 ถ้าวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับการส่งเสริมมิได้แจ้งและชําระภาษีอากรหรือภาษี
อากรเพ่ิมภายในกําหนดเวลาดังกล่าวให้เสียเงินเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรนับแต่วันพ้นกําหนดเวลา
แจ้งและชําระจนถึงวันที่นําเงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพ่ิมและเงินเพ่ิมมาชําระ ถ้ามิได้มีการปฏิบัติ
เช่นว่าน้ัน ให้นําประมวลรัษฎากรมาใช้บังคับ 
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กิจการรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมมานานกว่า 30 ปีแล้ว กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงมีพระราชดําริสร้างอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในถ่ินทุรกันดารให้มีความอยู่ดีกินดีอย่างย่ังยืน      
ด้วยการส่งเสริมการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ยกตัวอย่างเช่น 
บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด จัดต้ังจากแนวพระราชดําริที่จะช่วยเหลือเกษตรกรใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยต้ังโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรในชุมชนของเกษตรกร 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและช่วยกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค ดังปรากฏในพระราชดํารัสตอนหน่ึงว่า 
“หมู่บ้านนางอยน้ันก็เป็นเช่นเดียวกัน คนจนมาก... เพราะว่าการเพาะปลูกไม่ค่อยเรียบร้อย ก็ไปตั้ง
โครงการที่จะช่วยในด้านชลประทาน... การอุตสาหกรรมการเกษตร ก็ไปช่วย... ให้ชาวบ้านเขา
ปลูกมะเขือเทศแล้วก็เอามะเขือเทศใส่กระป๋อง... โรงงานนี้...สามารถที่จะให้ชาวบ้านในบ้านน้ันมี
รายได้ที่สม่ําเสมอ” (พระราชดํารัส ในโอกาสท่ีคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เน่ือง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื ่อวันศุกร์ที ่ 4 ธันวาคม 2524) ซึ่งใน
ปัจจุบันนี้ บริษัทฯ ยังคงสืบสานแนวพระราชดําริอย่างต่อเน่ือง และผู้เขียนเช่ือมั่นว่า หากผู้ประกอบ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะนําความรู้ไปใช้เพ่ือพัฒนาสังคม และมีทักษะด้าน
การบริหารธุรกิจควบคู่ไปด้วย ย่อมส่งผลให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมประสบความสําเร็จดังที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงวางแนวทางการพัฒนาประเทศและปฏิบัติเป็นแบบอย่างไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม   
ทุกสิ่งย่อมต้องมีการเริ่มต้น นักพัฒนาสังคมท่ีจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้บริหารธุรกิจเพ่ือสังคม อาจจะ
ขาดประสบการณ์และทักษะด้านธุรกิจ หากรัฐบาลเล็งเห็นถึงประโยชน์ของวิสาหกิจเพื่อสังคมใน
ประเทศไทย ผู้เขียนขอเสนอให้รัฐบาลกําหนดมาตรการทางภาษีและมาตรการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ 
แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมตามที่ผู้เขียนได้ศึกษาและทําข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี แม้ว่าบาง
มาตรการอาจจะทําให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ทางภาษีอากรและอาจต้องใช้จ่ายงบประมาณในการ
สนับสนุนด้านอ่ืน ๆ แต่จากความสําเร็จของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในต่างประเทศ จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้
รัฐบาลกําหนดเป็นเป้าหมายของนโยบายด้านการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างองค์กรธุรกิจที่ประกอบกิจการเข้าลักษณะวิสาหกิจเพื่อสงัคม 

 ประเทศไทยมีตัวอย่างองค์กรธุรกิจที่ประกอบกิจการเข้าลักษณะวิสาหกิจเพื่อสังคม 
ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในสังคมไทยจํานวนมาก โดยคณะผู้จัดทํารวมกิจการเพื่อสังคม
ในไทยได้รวบรวมไว้ในหนังสือที่ช่ือว่า “SE Catalog รวมกิจการเพ่ือสังคมในไทย” ซึ่งผู้ประกอบการมี
สถานะเป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล แบ่งเป็น 6 ประเภทกิจการ ได้แก่ 1.) ประเภทผลิตภัณฑ์ 
วัสดุและบริการ 2.) ประเภทอาหาร 3.) ประเภทการเรียนรู้และการศึกษา 4.) ประเภทการขนส่ง 
5.) ประเภทสื่อ 6.) ประเภทการท่องเที่ยว 

1. ประเภทผลิตภัณฑ์ วัสดุและบริการ 
 1 สหกรณ์กรีนเนท 2 บริษัท ธุรกิจเพ่ือการศึกษาและพัฒนาชนบท จํากัด 
 3 บริษัท แปลนครีเอช่ัน จํากัด 4. กลุ่มสมาชิก Try Arm 
 5. บริษัท เขาค้อทะเลภู จํากัด 6. บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จํากัด 
 7. บริษัท แดร่ีโฮม จํากัด 8. บริษัท ไทยคราฟท์ แฟร์เทรด จํากัด 
 9. กลุ่มสมาชิกกิจการ Osisu 10. วิสาหกิจชุมชน ปทุมธานี 
 11. กลุ่มช่างชุมชนบางบัว 12. กลุ่มสมาชิก บ้านศักยภาพ 
 13. กลุ่มสมาชิก ร้าน Urban Tree 14. กลุ่มสมาชิก ร้านศุภพัฒ 
 15. บริษัท สังคมสุขภาพ จํากัด 16. บริษัท 141 จํากัด 
 17. กลุ่มสมาชิก กรีนไทยโปรดักส์ 18. กลุ่มสมาชิก รวมมิตร 2011 
 19. กลุ่มสมาชิก เรนโบว์ ฟาร์ม 20. กลุ่มสมาชิก นะโม นํ้ามนต์ ฟาร์ม 
 21. กลุ่มสมาชิก กาแฟอาข่า อ่ามา 22. ศูนย์รวบรวมผลิตภัณฑ์เกษตร เขตทวีวัฒนา 
 23. บริษัท ศิรดา โปรดักส์ จํากัด 24. มูลนิธิยุวพัฒน์ (ร้านปันกัน) 
 
2. ประเภทอาหาร 
 1. ร้าน Cabbages & Condoms 2. กลุ่มสมาชิกไข่ไก่อุดมฟาร์ม 
 3. ร้านมังคุด คาเฟ่ By Club Arts 4. บริษัท Be Organic By Lemon Farm จํากัด 
 5. กลุ่มสมาชิก เป็นสุข 6. มูลนิธิพระมหาไถ่ เพ่ือการพัฒนาคนพิการ 
 7. ร้าน ครัวใส่ใจ  
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3. ประเภทการเรียนรู้และการศึกษา 
 1. กลุ่มสมาชิก Thai Handi Club 2. มูลนิธิกองทุนไทย 
 3. กลุ่ม สมาชิกศูนย์เกมคณิตศาสตร์ 4. มูลนิธิศูนย์อบรมเกษตรกรรมและอาชีพ 
 5. เครือข่ายวิถีชีวิตเกษตรกรรมยั่งยืน 6. มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม 
 
4. ประเภทการขนส่ง 
 1. กลุ่มสมาชิก BikeXenger 
 
5. ประเภทสื่อ 
 1. บริษัท ชิค ชิค แคปปิตอล จํากัด 2. กลุ่มสมาชิกกิจการ Freehap 
 3. กลุ่มละครมะขามป้อม 4. สํานักพิมพ์มูลนิธิเด็ก 
 5. สํานักพิมพ์หมอชาวบ้าน 6. กลุ่มสมาชิกกิจการ Begin Do Good 
 7. บริษัท เคียงบ่า เคียงไหล่ จํากัด 8. กลุ่มสมาชิกกิจการ My Social Motion 
 9. บริษัท ป่าใหญ่ครีเอช่ัน จํากัด 10. กลุ่มสมาชิกกิจการ Fuse 
 11. บริษัท สวนเงินมีนา จํากัด 12. กลุ่มสมาชิกกิจการ Mini Me Studio 
 13. สํานักพิมพ์ผีเสื้อ 14. บริษัท วิริยะธุรกิจ จํากัด 
 15. บริษัท สินธุครีเอช่ัน จํากัด 16. สํานักพิมพ์ธรรมสภา 
 17. กลุ่มสมาชิกกิจการ Why Not 18. บริษัท อะเฮด เวย์ จํากัด 
 
6. ประเภทการท่องเที่ยว 
 1. บริษัท Bike and Travel จํากัด 2. กลุ่มสมาชิกโฮมเสตย์บ้านท่าขันทอง 
 3. กลุ่มสมาชิกไม้เค็ด โฮมสเตย์ 4. กลุ่มสมาชิกโบ๊ทเฮาส์ แหลมสิงห์โฮมสเตย์ 
 5. กลุ่มสมาชิกบ้านดง โฮมสเตย์ 6. กลุ่มสมาชิกหาดสองแถว โฮมสเตย์ 
 7. กลุ่มสมาชิกกิจการ Birds & Bee 8. กลุ่มสมาชิกบ้านกลางทุ่ง ออร์แกนิคโฮม 
 9. ซี แอนด์ ซี เขาใหญ่ รีสอร์ท 10. กลุ่มสมาชิกโฮมสเตย์บ้านสามขา 
 11. ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท 12. กลุ่มสมาชิกโฮมสเตย์บ้านแม่กําปอง 
 13. กลุ่มสมาชิกโฮมสเตย์เบ่ิงวัฒนธรรมหมอลําบ้านปลาค้าว 
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ภาคผนวก ข 
(ร่าง) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น

รัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. 25..   
 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) 
พ.ศ.... 

        
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 
 โดยที่เป็นการสมควรลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ บางกรณี 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๓ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ....” 
 มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกาน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” หมายความว่า นิติบุคคลที่ประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตสินค้า 
การให้บริการ หรือการอ่ืน ๆ โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือ
สิ่งแวดล้อมเป็นหลักและนําผลกําไรส่วนใหญ่หรือทั้งหมดไปทําประโยชน์แก่สังคม รวมทั้งมี
วัตถุประสงค์ในการบริจาคทรัพย์สินแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมอ่ืน เมื่อมีการเลิกประกอบกิจการ 

 “การประกอบกิจการเพ่ือสังคม” หมายความว่า การประกอบกิจการที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือทําประโยชน์แก่สังคม โดยส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น การสาธารณสุข 
สวัสดิการสังคม การศึกษา การจ้างงานผู้พิการ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบรรเทาความเสียหายอัน
เกิดจากภัยพิบัติ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และการทาํประโยชน์อ่ืนใดที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน
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 “ผลกําไรส่วนใหญ่” หมายความว่า ผลกําไรจากการประกอบกิจการเพ่ือสังคมไม่น้อยกว่า
ร้อยละเจ็ดสิบของผลกําไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชี 
 “จดทะเบียนและรับรอง” หมายความว่า วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่จดทะเบียนต่อสํานักงาน
สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติพิจารณา
รับรองเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมและประกาศแก่สาธารณชนตามระเบียบแล้ว 
 มาตรา ๔ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวล
รัษฎากรให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมซึ่งได้จดทะเบียนและรับรองแล้ว และนําผลกําไรทั้งหมดไปลงทุนกลับ
เพ่ือขยายผลหรือคืนประโยชน์แก่สังคม สําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการเพ่ือสังคมเป็น
เวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มมีกําไรสุทธิ 
   ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวล
รัษฎากรให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมซึ่งได้จดทะเบียนและรับรองแล้ว และนําผลกําไรส่วนใหญ่ไปลงทุนกลับ
เพ่ือขยายผลหรือคืนประโยชน์แก่สังคม สําหรับกําไรสุทธิครึ่งหน่ึงของกําไรสุทธิทั้งหมดที่ได้จากการ
ประกอบกิจการเพ่ือสังคมเป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มมีกําไรสุทธิ 
 มาตรา ๕ ให้ลดอัตราภาษีเงินได้ตาม (ก) ของ (๒) สําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลแห่งบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่วิสาหกิจเพ่ือ
สังคมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา ๔ และคงจัดเก็บในอัตราร้อยละสิบของกําไรสุทธิ สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีหลังจากครบกําหนดได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา ๔ 
 มาตรา ๖ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวล
รัษฎากร สําหรับเงินปันผลจากการประกอบกิจการเพ่ือสังคมของวิสาหกิจเพ่ือสังคม ตลอดระยะเวลาที่
วิสาหกิจเพ่ือสังคมยังคงได้รับสิทธิในการลดอัตราและหรือยกเว้นภาษีเงินได้ 
 มาตรา ๗ วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่จะได้รับสิทธิในการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ตาม
มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจํากัดที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย และไม่เป็นเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
 (๒) ต้องมีรายได้จากการประกอบกิจการเพ่ือสังคมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบห้าของ
รายได้ทั้งหมดในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี  
 (๓) ไม่ถือหุ้นหรือมีอํานาจบริหารจัดการในวิสาหกิจเพ่ือสังคมอ่ืน 
 (๔) จัดทํารายงานการดําเนินกิจการประจําปีเสนอต่อกรมสรรพากร โดยมีรายละเอียด
สถานะงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและรายละเอียดการทําประโยชน์เพ่ือสังคม พร้อมกับการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
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 (๕) ไม่ถูกเพิกถอนใบรับรองวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติกําหนด 
 (๖) เมื่อวิสาหกิจเพ่ือสังคมใดเลิกกิจการ หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
จะต้องโอนกรรมสิทธ์ิและสิทธิใด ๆ ให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ียังดําเนินกิจการอยู่ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า
สองในสามของทรัพย์สินที่เหลืออยู่หลังจากชําระหน้ีตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว 
 ในกรณีที่วิสาหกิจเพ่ือสังคมขาดคุณสมบัติตามวรรคหน่ึงข้อหน่ึงข้อใดในรอบระยะเวลา
บัญชีใด ให้สิทธิเป็นอันระงับนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีน้ัน 
 มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
   ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
   (               ) 
   นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้
มีการประกอบกิจการเพ่ือสังคมมากยิ่งขึ้น เพ่ือช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและ
ระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติกําหนด ด้วยการประกอบธุรกิจที่สามารถ
สร้างรายได้และมีทุนบริหารจัดการองค์กรที่มีสภาพคล่องทางการเงิน อันจะทําให้องค์กรเพ่ือสังคม
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพ สมควรกําหนดให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมซึ่งได้จดทะเบียนและรับรองแล้ว จึงจําเป็นต้องตราพระราช
กฤษฎีกาน้ี 
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ภาคผนวก ค 
(ร่าง) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น

รัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. 25..   
 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) 
พ.ศ.... 

        
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 
 โดยท่ีเป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับ
กรณีที่มีการบริจาคให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๓ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ....” 
 มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกาน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 มาตรา ๓ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวล
รัษฎากร สําหรับการบริจาคให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม ดังน้ี 
   (๑) สําหรับบุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้พึงประเมิน
หลังหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนตามมาตรา ๔๗ (๑)(๒)(๓)(๔)(๕) หรือ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร 
เท่าจํานวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่
เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนดังกล่าวน้ัน 

 (๒) สําหรับบรษิัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับ
เงินได้เป็นจํานวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินเท่าที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายการกุศลสาธารณะ
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ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องไม่เกินร้อยละ ๒ ของกําไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายการ
กุศลสาธารณะ  
 มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
   ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
   (               ) 
   นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้
มีการประกอบกิจการเพ่ือสังคมมากยิ่งขึ้น เพ่ือช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและ
ระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติกําหนด ด้วยการประกอบธุรกิจที่สามารถ
สร้างรายได้และมีทุนบริหารจัดการองค์กรที่มีสภาพคล่องทางการเงิน อันจะทําให้องค์กรเพ่ือสังคม
สามารถทําประโยชน์แก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
เอกชนร่วมมือในการบริจาคเงินและทรัพย์สินแก่วิสาหกิจเพื่อสังคม สมควรยกเว้นภาษีเงินได้
สําหรับผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินแก่แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราช
กฤษฎีกาน้ี 
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ภาคผนวก ง 
(ร่าง) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น

รัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. 25..   
 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) 
พ.ศ.... 

        
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 
 โดยท่ีเป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับ
กรณีที่มีการบริจาคให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๓ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ....” 
 มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกาน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 มาตรา ๓ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวล
รัษฎากร สําหรับการซื้อหน่วยลงทุนในหุ้นของวิสาหกิจเพ่ือสังคม ดังน้ี 
   (๑) สําหรับบุคคลธรรมดา ให้เงินได้เท่าที ่จ่ายไปสําหรับการซื ้อหน่วย
ลงทุนในหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีมูลค่าไม่เกินหนึ่งแสนบาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในปีภาษีที่มีการจ่ายเงินซื้อหน่วยลงทุน
ในหุ้น สําหรับผู้มีเงินได้ซึ่งปฏิบัติตามที่กําหนดในมาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ 

 (๒) สําหรับบรษิัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับ
เงินได้เป็นจํานวนเงินเท่าที่จ่ายไปสําหรับการซื้อหน่วยลงทุนในหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีมูลค่า
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ไม่เกินหนึ่งแสนบาท ในปีภาษีที่มีการจ่ายเงินซื้อหน่วยลงทุนในหุ้น สําหรับผู ้มีเงินได้ซึ ่งปฏิบัติ
ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ 
 มาตรา ๔ ผู้ลงทุนต้องชําระราคาค่าหุ้นเต็มจํานวนในปีภาษีที่ซื้อหน่วยลงทุนในหุ้น
ของวิสาหกิจเพื่อสังคมตามมาตรา ๓ และต้องถือครองกรรมสิทธิ์ในหุ้นไม่น้อยกว่าสามปี นับแต่ปี
ภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ทั้งนี้ หากถือครองกรรมสิทธิ์ในหุ้นน้อยกว่าสามปี จะต้องนําเงินได้
ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิหุ้นที่ถือครองนั้น 
แต่ไม่รวมถึงกรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย 
 มาตรา ๕ หน่วยลงทุนในหุ้นที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ จะต้องเป็นหุ้นสามัญที่
ออกขายเมื่อเริ่มก่อตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือหุ้นที่ออกขายเพื่อเพิ่มทุนเท่านั้น ไม่รวมถึงกรณีการ
ออกหุ้นกู้ 
 หน่วยลงทุนในหุ้นที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หลังจากถือครองน้อยกว่าสามปี ถือเป็นหุ้นที่
ผู้รับกรรมสิทธิ์ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา ๓ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๔ มาตรา ๕ และ
มาตรา ๖ ด้วย 
 มาตรา ๖ ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในวิสาหกิจเพื่อสังคมได้หลายแห่ง โดยแต่ละแห่ง
จะถือครองหุ้นได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของจํานวนหุ้นทั้งหมด  
 มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
   ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
   (               ) 
   นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้
มีการประกอบกิจการเพ่ือสังคมมากยิ่งขึ้น เพ่ือช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและ
ระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติกําหนด ด้วยการประกอบธุรกิจที่สามารถ
สร้างรายได้และมีทุนบริหารจัดการองค์กรที่มีสภาพคล่องทางการเงิน อันจะทําให้องค์กรเพ่ือสังคม
สามารถทําประโยชน์แก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระ
ภาษีแก่ผู้ลงทุนในหุ้นของวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มีมูลค่าไม่เกินหน่ึงแสนบาท เป็นได้พึงประเมินที่ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชกฤษฎีกาน้ี 
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ภาคผนวก จ 
(ร่าง) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น

รัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. 25..   
 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) 
พ.ศ.... 

        
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 
 โดยท่ีเป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับ
กรณีที่มีการบริจาคให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๓ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ....” 
 มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกาน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 มาตรา ๓ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวล
รัษฎากร สําหรับขายหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม
คํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมถึงเงินได้จากการขายหุ้นกู้ สําหรับผู้มีเงินได้ซึ่งปฏิบัติตามท่ี
กําหนดในมาตรา ๔  
 มาตรา ๔ ผู้มีเงินได้ต้องชําระราคาค่าหุ้นเต็มจํานวนในปีภาษีที่ซื ้อหน่วยลงทุนใน
หุ้นของวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามมาตรา ๓ และต้องถือครองกรรมสิทธิ์ในหุ้นไม่น้อยกว่าสามปี นับแต่
ปีภาษีที่มีการซื้อหุ้น  
 มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี
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   ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
   (               ) 
   นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้
มีการประกอบกิจการเพ่ือสังคมมากยิ่งขึ้น เพ่ือช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและ
ระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติกําหนด ด้วยการประกอบธุรกิจที่สามารถ
สร้างรายได้และมีทุนบริหารจัดการองค์กรที่มีสภาพคล่องทางการเงิน อันจะทําให้องค์กรเพ่ือสังคม
สามารถทําประโยชน์แก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระ
ภาษีแก่ผู้ลงทุนในวิสาหกิจเพื่อสังคม สมควรกําหนดให้เงินได้จากการขายหุ้นของวิสาหกิจเพื่อ
สังคม เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
และภาษีเงินได้นิติบุคคล จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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