
จากการที่รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 
2559 เร่ืองมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม จะก่อให้
เกิดแรงจูงใจที่ทำ ให้บริษัทหรือองค์กรธุรกิจทั่วไป พิจารณานำ โมเดล
ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Business มาใช้ทำ ประโยชน์ช่วยเหลือ
สังคม ในฐานะทางเลือกใหม่ของการดำ เนินความรับผิดชอบต่อสังคม
ของกิจการ (CSR) จากนี้ไป อย่างมีนัยสำ คัญ

ในบทความตอนน้ี จะถือโอกาสอธิบายการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในลักษณะ 
Non-loss, non-dividend ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของโมเดล Social Business ที่มีความ 
แตกต่างจากการแสวงหาประโยชน์จากทุนในธุรกิจปกติ รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับจาก
การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม

ในการจดจัดตั้งบริษัทท่ัวไป ผู้ก่อการต้องมีเงินทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่นำามาลงขันกัน โดยจะ
ได้รับหุ้นตามสัดส่วนของเงินลงทุน ซ่ึงสัดส่วนการถือครองหุ้นนี้จะมีนัยสำาคัญต่อการใช้สิทธิออกเสียง
และเงินปันผลที่จะได้รับ อันเป็นการรักษาประโยชน์ส่วนบุคคล (หรือนิติบุคคล) ที่เป็นเจ้าของกิจการ  
ผู้ดำาเนินกิจการในภาคส่วนนี้ เรียกว่า Private Sector

Social Business: 
กับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เรื่อง : ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ 
       ผู้อำานวยการสถาบันไทยพัฒน์

ทั้งนี้ เงินลงทุนในกิจการ ถูกเปลี่ยน
สภาพเป็นหุ้น เมื่อใดที่ผู้ถือหุ้นต้องการเงินลงทุน
คืน ก็ต้องขายหุ้นออกไป ในราคาที่ผู้ซื้อผู้ขาย
ตกลงกัน

ในกรณีของ Social Business ธุรกิจ
ที่จัดตั้งขึ้นเป็นไปเพื่อการแก้ไขปัญหาสังคม ซึ่ง
อาจมีหรือไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคลก็ได้ เช่น เป็น
ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary Partnership) เป็น
กิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ 
(Unincorporated Joint Venture) เป็นบริษัทค้า
ร่วม (Consortium) หรือเป็นหน่วยธุรกิจใหม่ 
(Business Unit) ภายใต้นิติบุคคลเดิม

ด้วยเหตุที่การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม 
ไม่มีนโยบายปันผลกำาไร ทำาให้โครงสร้างหรือ
รูปแบบการถือครองหุ้นเพื่อรักษาประโยชน์ส่วน
บุคคล จึงไม่มีนัยสำาคัญ ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อ
สังคมในภาคส่วนนี้ ศ.มุฮัมมัด ยูนุส ผู้ที่เป็น 
ต้นตำารับแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม ใช้คำาเรียก
ว่าเป็น Citizen Sector อันหมายถึงกลุ่มของ
ปัจเจกชนซึ่งทำางานอยู่ในภาคเอกชน ท่ีนำาความ
เชี่ยวชาญหลัก (Core Expertise) ในธุรกิจ มาใช้
แก้ไขปัญหาสังคมส่วนรวม แทนการใช้แสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน

ทั้งนี้ เงินลงทุนในธุรกิจเพื่อสังคม เมื่อ
ใดที่เจ้าของเงินลงทุนต้องการเอาเงินต้นกลับ
คืน ก็สามารถทำาได้ภายใต้ระยะเวลาท่ีตกลง
กันไว้ล่วงหน้า คือ จะไม่สูญเงินต้นท่ีเป็นเงิน
ลงทุน (Non-loss) ส่วนกำาไรที่ทำามาหาได้ทั้งหมด
ระหว่างดำาเนินงาน ต้องคงไว้ในกิจการ (Non-
dividend)
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ด้วยโมเดล Social Business นี้เอง เปิด
โอกาสเจ้าของทุนมีทางเลือกในการแปรเงินทุน
ดำาเนินงาน จากการทำาธุรกิจที่มุ่งกำาไรสูงสุด มาสู่
การทำาธุรกิจที่สร้างคุณค่าสูงสุดให้แก่สังคม และ
เลี้ยงตัวเองได้

และ เพื่ อ ให้ เห็นภาพว่ า  มติคณะ
รัฐมนตรีที่เพิ่งให้ความเห็นชอบในชุดมาตรการ
ภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมดังกล่าว 
ให้สิทธิประโยชน์อย่างไรบ้าง สำาหรับบริษัทท่ีจะ
นำาโมเดล Social Business มาใช้ดำาเนินการ จะ
ขออธิบายดังนี้

สิทธิประโยชน์ในกรณีแรก เป็นการตั้ง
วิสาหกิจใหม่เพ่ือดำาเนินการในรูปของธุรกิจเพื่อ
สังคม กรณีที่สอง เป็นการลงทุนในวิสาหกิจเพื่อ
สังคมหรือธุรกิจอ่ืนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำาประโยชน์
ให้แก่สังคม และกรณีที่สาม เป็นการให้เงิน
สนับสนุนที่เป็นเงินให้เปล่าในกิจการหรือธุรกิจ
เพื่อสังคม

กรณีแรก วิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนใหม่ ที่
ดำาเนินการในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม คือ นำา
เงินรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 กลับมาทำา
ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ท้ังในด้านการเกษตร 
การศึกษา หรือด้านอื่นๆ ซึ่ ง เป็นการกุศล
ทั้งหมด วิสาหกิจเพื่อสังคมดังกล่าวจะได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี โดยไม่ต้องเสียภาษี 
เงินได้เลย เนื่องจากเป็นกิจการที่นำารายได้
ทั้งหมด (หรือส่วนใหญ่) ไปทำาประโยชน์ให้แก่
สังคม

กรณีที่สอง ผู้ลงทุนที่เป็นบริษัทใหญ่
ซึ่งมีกำาลัง ไปช่วยเหลือบริษัทเล็กที่เป็นวิสาหกิจ
เพื่อสังคม โดยไปลงทุนในหุ้นของวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม หรือการที่บริษัทต่างๆ ระดมทุนเพื่อจดจัด
ตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมร่วมกัน เงินที่นำาไปลงทุน

จากเงินทุนตั้งต้นหรือเงินสนับสนุนแรกเริ่มที่ได้
รับไปดำาเนินงานในรูปของธุรกิจท่ีเลี้ยงตัวเองได้ 
แตกต่างจากองค์กรการกุศล ท่ีต้องอาศัยเม็ด
เงินบริจาคเป็นรายงวด เติมเพิ่มสม่ำาเสมอ เพื่อ
ให้การดำาเนินงานต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก ซึ่งใน
ความเป็นจริง บริษัทผู้ให้ความช่วยเหลืออาจ
ทำาได้เป็นครั้งคราวหรือในช่ัวระยะเวลาหนึ่ง ไม่
สามารถจัดสรรงบบริจาคเพื่อให้ความช่วยเหลือ
แบบไม่สิ้นสุดได้

ในต่างประเทศ กลไกการส่งเสริม
การช่วยเหลือสังคมในรูปแบบนี้  ก่อให้เกิด
รูปแบบของกิจการพันธุ์ใหม่จำานวนมาก อาทิ 
Community Interest Company (CIC), Benefit 
Corporation (B-Corp), Low-profit Limited 
Liability Company (L3C), Social Purpose 
Corporat ion (SPC) ,  F lex ib le Purpose 
Corporation (FPC) อีกทั้งยังนำาไปสู่การปรับตัว
ขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่ต้องพัฒนา
ศักยภาพของตัวเอง และต้องยกระดับการ
ดำาเนินงานในทางที่ก่อให้เกิดผลิตภาพมากยิ่งขึ้น

จากนี้ไป คงต้องเฝ้าติดตามว่า ด้วย
มาตรการน้ี การพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือ
สังคมของประเทศไทย จะไปในทิศทางใด 
สำาหรับผมเชื่อว่า สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้น คือ เราจะ
ได้เห็นการแก้ปัญหาสังคมด้วยนวัตกรรมที่ไม่
ผูกติดกับเงื่อนไขเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างทาง
เลือกให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จากผู้รอรับความช่วย
เหลือเป็นผู้ที่มีกำาลังซื้อในระดับราคาท่ีจับจ่าย
ได้ ด้วยการใช้ประโยชน์จากโมเดลธุรกิจในการ
ส่งมอบผลลัพธ์ที่สืบเนื่องไม่สิ้นสุด เป็นการเพิ่ม
ความคุ้มค่าของเม็ดเงินช่วยเหลือสังคมท่ีให้ผล
ยั่งยืนกว่าการทำา CSR ในรูปการบริจาคอย่าง
แน่นอน! 

ก้อนนี้ สามารถนำาไปใช้คำานวณเพื่อหักภาษีใน
บริษัทใหญ่ของตัวเองได้

กรณีที่สาม เงินสนับสนุนที่เป็นเงิน
ให้เปล่าแก่วิสาหกิจหรือธุรกิจเพื่อสังคม ที่ไม่ใช่
การลงทุน ซึ่งปกติจะไม่สามารถนำามาหักภาษีได้ 
เนื่องจากไม่ได้เก่ียวข้องกับการทำาธุรกิจ แต่ด้วย
มาตรการนี้ จะเปิดให้สามารถนำาเงินสนับสนุน
จำานวนดังกล่าว มาหักภาษีได้ด้วย

ทั้ ง ส ามก รณี  เ ป็ น ก า รออกแบบ
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการที่ทำา CSR 
อย่างครบวงจร ตั้งแต่การตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม
ขึ้นเอง การไปร่วมถือหุ้นหรือร่วมลงทุนใน
วิสาหกิจเพื่อสังคมอ่ืน และการสนับสนุนในรูป
ของเงินให้เปล่าที่มิใช่การลงทุนแก่วิสาหกิจเพื่อ
สังคม

ทั้งน้ี ทางกระทรวงการคลัง โดยกรม
สรรพากร จะได้ยกร่างเป็นพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร เพ่ือประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

ความเคลื่อนไหวที่ จะเกิดขึ้นด้วย
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม
ชุดนี้ จะเปิดโอกาสให้บริษัทมีทางเลือกเพิ่ม
ขึ้นในการทำา CSR ในรูปของการลงทุนและ
การสนับสนุนนิติบุคคลที่มิใช่มูลนิธิหรือองค์กร
สาธารณกุศล และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ด้วย

แนวทางดังกล่าวนี้ สอดรับกับความ
เคลื่อนไหวหรือทิศทางการทำา CSR-after-
process ในวิถีที่ เน้นเรื่องความย่ังยืนมาก
ขึ้น เนื่องจากการจัดตั้ง หรือการลงทุน หรือ
การให้เงินสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม อยู่บน
สมมติฐานที่วิสาหกิจนั้นจะมีการดำาเนินงานต่อ
เนื่อง (Going Concern) ด้วยการใช้ประโยชน์
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