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Presenter
Presentation Notes
บริษัท Clearlyso จำกัด (สหราชอาณาจักร) ได้สรุปลักษะของกิจการเพื่อสังคมว่ามีอยู่ 4 รูปแบบคือ สาธารณะกุศล (Charity) เป็นการดำเนินการโดยไม่มุ่งหวังกำไรและไม่มีการสร้างรายได้ วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นการผสานระหว่างเป้าหมายทางพาณิชย์และสังคม โดยเน้นเป้าหมายทางสังคมเป็นหลักและนำผลกำไรที่ได้กลับไปลงทุนในกิจการหรือเพื่อสังคม Social Business เป็นการผสานระหว่างเป้าหมายทางพาณิชย์และสังคมเพื่อนำไปสู่ผลกระทบทางธุรกิจและสังคมอย่างเท่าๆ กัน บริษัทจำกัดทั่วไป เป็นบริษัทที่ทำกิจการเพื่อผลกำไรทั่วไป โดยอาจมีการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อสร้างผลกระทบต่อสังคมซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) 



Royal Decree No. 621

“Social Enterprise” 
• Company or Juristic Partnership

• Carries on business in selling goods, providing services  

• With the purpose of increase employment for the local people in the area 

or with the clear initial purpose for developing communities, society or 

environment

• Putting priority on pursuing social purpose rather than  profit maximizing 

• Reinvest at least 70% of its profit in the business or spent on famers, low 

income people, disable persons or vulnerable group or on other public 

purpose.
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กรมสรรพากรได้กำหนดนิยามของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังนี้ �วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ SE หมายถึง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ มุ่งส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นที่วิสาหกิจเพื่อสังคมตั้งอยู่หรือมีเป้าหมายอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่มในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก มิใช่การสร้างกำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน จะต้องนำผลกำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ไปลงทุนในกิจการ หรือใช้เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร ผู้ยากจน คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ 



• Cost of investment in SE 

shall be 100% deduction 

• Donation to SE shall be 

100% deduction

CIT exemption

No Dividend Payment

Social Enterprise

Under 30% Dividend Payment

Social Enterprise

No CIT exemption

Tax Incentives

Royal Decree No. 621

• Cost of investment in SE 

shall be 100% deduction 

• Donation to SE shall be 

100% deduction

4

Presenter
Presentation Notes
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจะมีทั้งในส่วนของ SE และนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนในหุ้นของ SE หรือบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ SEกรณีที่ SE ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยนำเงินทั้งหมดไปลงทุนในกิจการของตนเองหรือใช้เพื่อประโยชน์ของเกษตร ผู้ยากจน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม- วิสาหกิจเพื่อสังคม จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลลงทุนในหุ้นของ SE หรือผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ SE สามารถหักรายจ่ายเงินลงทุนได้เท่ากับที่ลงทุนหรือบริจาคไปกรณีที่ SE มีการจ่ายเงินปันผล แต่ไม่เกินร้อยละ 30�- วิสาหกิจเพื่อสังคม จะไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้ลงทุนในหุ้นของ SE หรือผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ SE สามารถหักรายจ่ายเงินลงทุนได้เท่ากับที่ลงทุนหรือบริจาคไป



No Tax incentive for social enterprise and its supporters

Over 30% Dividend Payment

Royal Decree No. 621
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หาก SE จ่ายเงินปันผลเกินร้อยละ 30 จะไม่ใช่ SE ตามนิยามของกรมสรรพากร SE และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้ลงทุนและผู้บริจาคให้แก่ SE  จึงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีใด ๆ



• Must have “Social Enterprise” in company’s name

• Must be certified as social enterprise by the designated agency 

• Must file the request and be granted tax incentive by the Revenue 

Department

• Must not sell or transfer the company’s asset unless designated the 

Revenue Department

• Must not change the business activities for 10 accounting year

• Must comply with other rules, procedures and conditions prescribed 

by the Director-General  of the Revenue Department

Royal Decree No. 621
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 SE ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ต้องมีคำว่า “วิสาหกิจเพื่อสังคม” อยู่ในชื่อต้องได้รับการรับรองเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมจากหน่วยงานที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดยื่นคำร้องขอและได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรต้องไม่มีการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการ เว้นแต่ที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดต้องไม่เป็นคู่สัญญากับและไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน เว้นแต่ที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดต้องไม่เปลี่ยนแปลงเป็นการประกอบกิจการอื่นก่อนครบ 10 รอบระยะเวลาบัญชี นับตั้งแต่ได้รับอนุมัติให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดทั้งนี้ กรณีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในรอบระยะเวลาบัญชีใด สิทธิประโยชน์ทางภาษีสิ้นสุดลงนับตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรก นอกจากนั้น กรณีเลิกกิจการให้แจ้งเจ้าพนักงานประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประมวลรัษฎากรและสิทธิประโยชน์ทางภาษีสิ้นสุดลงนับตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เลิกกิจการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รับอนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


