
4  ใหสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับธุรกิจ
เงินรวมลงทุน (Venture Capital : VC)
     ธุรกิจเงินรวมลงทุน (Venture Capital : VC) หมายถึงธุรกิจที่ระดม
เงินทุนจากแหลงตางๆ มาเพื่อนําไปลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโต
โดย VC จะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลหรือผลประโยชนที่ไดจาก
การโอนหุน

     1.  ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทจํากัด
ที่ประกอบธุรกิจเงินรวมลงทุน (VC) สําหรับรายไดที่เปนเงินปนผลและประโยชน
ที่ไดรับจากการถือหุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
     2.  ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกผูลงทุน
สําหรับเงินปนผลและผลประโยชนจากการโอนหุนที่ไดรับจากการถือหุนในบริษัท
มหาชนจํากัดหรือบริษัทจํากัด ที่ประกอบธุรกิจเงินรวมลงทุน (VC)

สิทธิประโยชนทางภาษีที่จะไดรับไดแกอะไรบาง?

    1.  VC ตองเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทยและไดรับการขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ภายใน 3 ป นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาฯ วาดวยการ
ยกเวนรัษฎากรมีผลใชบังคับ โดยมีผูจัดการเงินรวมลงทุนในการประกอบกิจการ
ของบริษัทที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยตลาดหลักทรัพย
    2.  VC ตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 200 ลานบาท เรียกชําระครั้งแรก
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียน และตองเรียกชําระทั้งหมดภายใน 3 ป 
นับแตวันจดทะเบียน

เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี
ตองมีหลักเกณฑและเงื่อนไขอยางไร?

    3.  VC ตองเขาไปถือหุนในธุรกิจ SMEs ที่มีสินทรัพยถาวรไมเกิน 200 ลานบาท

ไมนับรวมที่ดิน และมีการจางแรงงานไมเกิน 200 คน โดยลงทุนอยางตอเนื่องไมนอยกวา

 7 ป แตถา VC สามารถนําธุรกิจที่ตนรวมลงทุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพยใหม (MAI) ไดระยะเวลาในการลงทุนอยางตอเนื่อง

ดังกลาวของ VC จะลดลงเหลือเพียงไมนอยกวา 5 ปก็ได

    4.  VC ตองถือหุนใน SMEs ไมนอยกวาทุนจดทะเบียนดังนี้

        -  รอยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปที่ 1

        -  รอยละ 40 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปที่ 2

        -  รอยละ 60 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปที่ 3

        -  รอยละ 80 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปที่ 4 เปนตนไป

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เปนนิติบุคคล
มีหนาที่เสียภาษีเงินได ดังนี้

    ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 และชําระภาษี (ถามี) สําหรับรายไดที่ไดรับในทุกประเภท 

ภายในสองเดือน นับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาหกเดือน นับแตวันแรก

ของรอบระยะเวลาบัญชี

     ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 และชําระภาษี (ถามี) สําหรับรายไดที่ไดรับในทุกประเภท 

ภายใน 150 วัน นับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยยื่นเปนประจําทุกรอบ

ระยะเวลาบัญชีไมวาจะมีรายไดหรือไม



3 หักคาเสื่อมราคาในอัตราเรง
     SMEs ที่จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีในการหักคาเสื่อมราคาเบื้องตนในอัตรา

พิเศษตองเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีมูลคาขั้นสูงของสินทรัพยถาวร 

ซึ่งไมรวมที่ดินสําหรับการประกอบกิจการดานการผลิตหรือการใหบริการไมเกิน 200 

ลานบาท และมีการจางแรงงานไมเกิน 200 คน

      มาตรการนี้ชวยใหผูประกอบการ SMEs สามารถหักคาเสื่อมราคาไดเร็วกวาที่

กฎหมายกําหนดไวสําหรับทรัพยสินบางประเภทเพื่อเปนการสนับสนุนใหผูประกอบการ 

SMEs มีการลงทุนในทรัพยสินบางประเภทและมีการกําหนดอัตราการคิดคาเสื่อมราคา

ของทรัพยสินใหสอดคลองกับอายุการใชงาน โดยสามารถหักคาใชจายในรูปคาเสื่อม

ราคาไดเร็วขึ้น ดังนี้

(1) ยกเวนและลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
(2) หักคาใชจายไดมากกวา 1 เทา
(3) หักคาเสื่อมราคาในอัตราเรง
(4) ใหสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับธุรกิจเงินรวมลงทุน (Venture Capital : VC) 
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ระยะเวลาและวิธีหักคาเสื่อมราคาทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน การหักคาเสื่อมราคา
ในปจจุบัน สิทธิประโยชนทางภาษีที่ไดรับ

คอมพิวเตอรและ
อุปกรณของ
คอมพิวเตอร

ภายในระยะเวลา 5 ป

หักคาเสื่อมราคาเบื้องตนในวันที่ไดทรัพยสินในอัตรา
รอยละ 40 ของมูลคาทรัพยสิน สวนที่เหลือทยอย
หักภายใน 3 รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งมีสิทธิเลือกใช
วิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไปวิธีใดก็ได

เครื่องจักร 
และอุปกรณ ภายในระยะเวลา 5 ป 

  - ภายในระยะเวลา 5 ป
- แตในปแรกหักคาเสื่อมราคาเบื้องตนไดในอัตรา
รอยละ 40 ของมูลคาทรัพยสินสวนที่เหลือทยอย
หักภายในระยะเวลา 5 ป

อาคาร - โรงงาน ภายในระยะเวลา 20 ป 

- ภายในระยะเวลา 20 ป
- แตในปแรกหักคาเสื่อมราคาเบื้องตนไดในอัตรา
รอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสวนที่เหลือทยอย
หักภายในระยะเวลา 20 ป

1.

2.

3.

2 หักคาใชจายไดมากกวา 1 เทา

รายจายคาทรัพยสินประเภทวัสดุ หรือ
เครื่องจักรที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน 
(รวมคาติดตั้ง)

ยอดรวมสวนตางคาจางแรงงานเฉพาะคาจาง
ที่ไมเกิน 300 บาทตอวัน กับอัตราคาจาง
ขั้นต่ําหรืออัตราคาจางเดิม

รายจายในการศึกษาหรือฝกอบรมลูกจาง
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล

คาจางคนพิการเขาทํางานในสถานประกอบการ, 
รายจายสําหรับอุปกรณ สิ่งอํานวยความ
สะดวกหรือบริการสําหรับคนพิการ

หักคาใชจายได 1.25 เทาของรายจาย สําหรับ
วัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพ
พรอมใชงานและไมเคยผานการใชงานมากอน

หักคาใชจายได 1.50 เทาของยอดรวมสวนตาง
คาจางแรงงาน เฉพาะสวนที่ไมเกิน 300 บาท
ตอวัน กับอัตราคาจางขั้นต่ําหรืออัตราคาจาง
เดิมแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา

ประเภทรายจาย สิทธิประโยชนทางภาษีที่ไดรับใหม

หักคาใชจายได 2 เทาของรายจายในการสง
ลูกจางเขารับการศึกษา หรือฝกอบรมในสถาน
ศึกษา หรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานที่ทาง
ราชการจัดตั้งขึ้น

หักคาใชจายได 2 เทาของรายจายในการจางคน
พิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ, รายจายสําหรับ
อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการอื่นๆ 
เพื่อใหคนพิการเขาถึงและใชประโยชน

     เปนกลุมพลังที่ใหญที่สุดของภาคธุรกิจที่มีประมาณกวารอยละ 85 ของราย
ที่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ในปจจุบันมีบทบาทแสดงความสําคัญ
ตอระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยมาตั้งแตอดีตเพราะเปนกิจการที่สรางมูลคาแกระบบ
เศรษฐกิจอยางมหาศาล ทั้งในแงของการสรางงาน สรางมูลคาเพิ่มและสรางรายได
ในบทบาทที่หลากหลาย คือ เปนทั้งผูผลิต ผูจําหนายสินคาและผูใหบริการ ทั้งนี้
กิจการประเภทนี้ยังเปนรากฐานของการพัฒนาและสรางรายไดของประเทศ เปนหัวใจ
สําคัญที่จะทําใหเศรษฐกิจเติบโตเขมแข็ง

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ 
Small and Medium Enterprises (SMEs)

     มาตรการภาษีนี้จะชวยลดภาระภาษีเงินไดใหกับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
กวารอยละ 85  ของรายที่ยื่นแบบเสียภาษีในปจจุบัน โดยกําหนดใหใชบังคับสําหรับ
กําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป
      โดยจะดําเนินการปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับผูประกอบการขนาด
ยอมเฉพาะกรณีที่ผูประกอบการมีทุนที่ชําระแลวในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี
ไมเกิน 5 ลานบาท และมีรายไดไมเกิน 30 ลานบาท จะไดรับการปรับลดอัตราภาษี
เงินไดนิติบุคคล ดังนี้

หมายเหตุ : สําหรับกรณีมีทุนที่ชําระแลวในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีเกิน 5 ลานบาทขึ้นไป
ยังคงตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 ตามปกติ


