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บทคดัย่อ 

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบมาตรการภาษีระหว่างประเทศไทยกับ 

สหราชอาณาจักรส าหรับธุรกิจเงินร่วมลงทุนและนักลงทุนบุคคลเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจ

สตาร์ทอัพ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เน้ือหาเกี่ยวกับสิทธปิระโยชน์ทางภาษีตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 

337 พ.ศ. 2561 และ พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 636 พ.ศ.2560 ในประเทศไทย และสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีตามโครงการ SEIS  EIS  และ VCT ในสหราชอาณาจักร  

ผลการศึกษาพบว่า สิทธิประโยชน์ทางภาษีในประเทศไทยไม่มีการใช้รูปแบบของ

มาตรการภาษีจูงใจทางภาษีแบบอืน่ๆ เช่น การบรรเทาผลขาดทุน หรือการจูงใจทางภาษีเม่ือน า

รายได้กลับมาลงทุนต่อในบริษัทสตาร์ทอพัหรือบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม 

ผู้วิจัยเสนอให้กรมสรรพากรพิจารณาปรับปรุงสทิธปิระโยชน์ทางภาษีด้วยการเพ่ิมเติม

การบรรเทาผลขาดทุน หรือการจูงใจทางภาษีเม่ือน ารายได้กลับมาลงทุนต่อเพ่ือให้สอดคล้องกับ

รายได้ที่อาจเกดิขึ้นตลอดวงจรชีวิตของการลงทุน 
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1. บทน า 

ประเทศไทยมีการปรับเปล่ียนโมเดลทางเศรษฐกิจมาอย่างยาวนาน ริเร่ิมจากโมเดล 

“Thailand 1.0” ซ่ึงเน้นการเกษตรแบบดั้งเดิม ต่อมามีการปรับเปล่ียนเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิต

เพ่ือทดแทนการน าเข้าด้วยโมเดล “Thailand 2.0” และพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมเพ่ือการ

ผลิตและการส่งออกด้วยโมเดล “Thailand 3.0” การเปล่ียนแปลงโมเดลทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา 

ท าให้ประเทศเผชิญกับความเหล่ือมล า้และกับดักรายได้ปานกลาง จึงน าไปสู่การแก้ปัญหาและ

ปรับเปล่ียนโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบใหม่ภายใต้โมเดล “Thailand 4.0” ซ่ึงเน้นการสร้าง

คุณค่าและการขับเคล่ือนเศรษฐกจิด้วยนวัตกรรมเพ่ือให้เศรษฐกิจภายในประเทศเติบโตได้อย่าง

สมดุล (สายธาร อุทกนิมิตร, 2561)  

ปัจจุบันมีการผลักดันให้ผู้ประกอบการรายใหม่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานใน

การประกอบธุรกจิ แต่ผู้ประกอบการรายใหม่ยังมีข้อจ ากดัในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบัน

การเงิน นักลงทุนอิสระจึงเข้ามามีบทบาทในการลงทุนและให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการ

โดยเฉพาะในช่วงเร่ิมธุรกิจ และกิจการเงินร่วมลงทุนกเ็ข้ามามีบทบาทในการลงทุนช่วงขยาย

กิจการในเวลาต่อมา (ปิยารมย์ ปิยะไทยเสรี, 2559) ซ่ึงกรมสรรพากรได้ตรา พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 

636) พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 337 พ.ศ. 2561 ให้แก่กิจการเงินร่วมลงทุนและนัก

ลงทุนบุคคลที่ส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ประกอบการรายใหม่ 

แต่ปัจจุบันการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษียังคงมีน้อยประกอบกับอุปสรรคทางด้านกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับอืน่ๆ ที่มีผลต่อระบบนิเวศ และการลงทุนของประเทศ 

ในแต่ละประเทศได้ก าหนดรูปแบบของมาตรการจูงใจทางภาษีที่แตกต่างกนั ไม่ว่าจะ

เป็นการหักภาษี การยกเว้นภาษี การเครดิตภาษี ภาษีรอการตัดบัญชี และการลดผลขาดทุน 

สหราชอาณาจักรประสบผลส าเรจ็จากการออกแบบนโยบายทางภาษีโดยเฉพาะมาตรการภาษีตาม

โครงการ Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS) Enterprise Investment Scheme (EIS) 

Venture Capital Trusts (VCTs) และ Social Investment Tax Relief (SITR) ซ่ึงถูกจัดอนัดับให้

เป็นประเทศที่มีการออกแบบคุณสมบัติที่เหมาะสม สิทธปิระโยชน์ทางภาษี และการบริหารจัดการ

ที่ดี เป็น 5 อันดับแรก (European Commission, 2017) ด้วยเหตุน้ี  ผู้วิจัยจะท าการศึกษา

เปรียบเทียบมาตรการจูงใจทางภาษีระหว่างประเทศไทยกับสหราชอาณาจักรส าหรับกิจการเงิน

ร่วมลงทุนและนักลงทุนบุคคลเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพมาเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงมาตรการภาษีของประเทศไทยต่อไป 



2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เพ่ือเปรียบเทียบมาตรการภาษีระหว่างประเทศไทยกับสหราชอาณาจักรส าหรับ

ธุรกจิเงินร่วมลงทุนและนักลงทุนบุคคลเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในธุรกจิสตาร์ทอพั 

 

3. ประโยชนที์่คาดว่าจะไดร้บัจากการศึกษา 

1. เพ่ือให้กรมสรรพากรพิจารณาปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยการ

เพ่ิมเติมการบรรเทาผลขาดทุน (Loss relief) หรือการลดหย่อนภาษีเงินได้เม่ือน ารายได้กลับมา

ลงทุนต่อ (Re-invest) ให้แก่นักลงทุน 

 

4. ขอบเขตของการศึกษา 

ผู้วิจัยจะมุ่งเน้นเฉพาะมาตรการภาษีตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 337 (พ.ศ. 2561) 

และ พ.ร.ฎ.(ฉบับที่ 636) พ.ศ.2560 ของประเทศไทย และมาตรการภาษีตามโครงการ SEIS  

EIS และ VCT ของสหราชอาณาจักรเท่าน้ัน 

 

5. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเกบ็รวบรวมข้อมูล

จากเอกสาร บทความ วารสาร ข่าวสาร คู่มือ เว็บไซต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการ

ยอมรับอย่างกว้างขวาง การศึกษาคร้ังน้ีได้ท าการรวบรวมข้อมูลในปี พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ. 2561 

ทั้งแนวคิดเกี่ยวกับภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกบัการประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนและนักลงทุนบุคคล 

ระบบภาษีและทฤษฎีวงจรการลงทุน การออกแบบมาตรการจูงใจทางภาษี และการทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มาตรการภาษีในประเทศไทยตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 337 (พ.ศ. 2561) 

และ พ.ร.ฎ.(ฉบับที่ 636) พ.ศ.2560 และมาตรการภาษีในสหราชอาณาจักรตามโครงการ SEIS 

EIS และ VCT โดยผู้วิจัยจะท าการเปรียบเทียบมาตรการภาษีระหว่างประเทศไทยกับสหราช

อาณาจักรส าหรับธุรกจิเงินร่วมลงทุนและนักลงทุนบุคคลเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในธุรกจิสตาร์ทอัพ 

พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการปรับปรุงมาตรการภาษีส าหรับธุรกิจเงินร่วมลงทุนและนักลงทุน

บุคคลในประเทศไทยต่อไป 

 

6. ผลการศึกษา 



ตารางท่ี 1  เปรียบเทยีบมาตรการภาษีระหว่างประเทศไทยกบัสหราชอาณาจักร   

หวัขอ้ 

ไทย สหราชอาณาจักร 

กฎกระทรวง 

(337) 
พ.ร.ฎ. (636) SEIS EIS VCT 
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บุคคลธรรมดา / / / / / 

นิติบุคคล - / - - / 

equity / / / / / 

debt - - - - / 

ระยะเวลา ≥ 2 ปี - ≥ 3 ปี ≥ 3 ปี ≥ 5 ปี 
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สินทรพัย ์ - - 
200,000 

ปอนด ์

15 ล้านปอนด์ก่อน

การลงทนุ และ 16 

ล้านปอนด์หลังการ

ลงทนุ 

16 ล้านปอนด์ก่อน

การลงทนุ และ 16 

ล้านปอนด์หลังการ

ลงทนุ 

พนกังาน - - ≤ 25 คน ≤ 250 คน ≤ 250 คน 

รายได ้ ≤ 30 ล้านบาท ≤ 30 ล้านบาท  -  -  - 

ทุนจดทะเบียน ≤ 5 ล้านบาท ≤ 5 ล้านบาท  -  -  - 

ภาคธุรกิจ 
10 อตุสาหกรรม

เป้าหมาย 

10 อตุสาหกรรม

เป้าหมาย 
 -  -  - 
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สิ
ท
ธิ
ป
ระ
โย
ช
น
ท์
าง
ภ
าษี

 

เมื
อ่
ท
 า
ก
าร
ล
งทุ

น
 

ลดหย่อนภาษีเงินได ้
≤ 100,000 

บาท 
- ร้อยละ 50 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 

ลงทุน (สูงสุด) ไม่จ ากัด   
100,000 

ปอนด ์
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เมือ่ Re-

invest 
- - ร้อยละ 50 - - 

เม่ือลงทุนในธุรกิจ

อ่ืนในโครงการเดิม  
- - - ร้อยละ 100 - 

ลงทุน 

(สูงสุด) 
- - 

 100,000 

ปอนด ์
ไม่จ ากัด - 

ลดหย่อนภาษีมรดก - - ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 - 

ระยะเวลา     2 ปี 2 ปี   

เมื่
อ
ได
ร้บั

ร
าย
ได

้ 

ย
ก
เว
น้
ภ
าษี

  

เงินปันผล - / - - / 

ดอกเบ้ีย - - - - - 

เมื
อ่
โอ
น
ห
ุน้
 ยกเวน้ภาษกี าไรจากการขาย

หุน้/รายไดจ้ากการโอนหุน้ 
- / / / / 

ลดผลขาดทุนจากการขาย

หุน้ 
- - / / - 



1. ผลการเปรียบเทยีบคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอรับสทิธปิระโยชน์ทางภาษี พบว่า 

การก าหนดสถานะบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลให้แก่นักลงทุนขึ้นอยู่กับมาตรการภาษีที่แตกต่าง

กันในแต่ละโครงการ การก าหนดเงื่อนไขของการลงทุนในโครงการ SEIS และ EIS ในสหราช

อาณาจักร นักลงทุนจะต้องท าการลงทุนแบบ equity โดยมีระยะเวลาในการถือหุ้นขั้นต ่ า 

เช่นเดียวกับการลงทุนในบริษัทเป้าหมายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 337 พ.ศ. 2561 ในประเทศ

ไทย ส าหรับการลงทุนผ่านทรัสต์ในโครงการ VCT ในสหราชอาณาจักร นักลงทุนจะต้องท าการ

ลงทุนแบบ equity หรือ debt โดยมีระยะเวลาในการถือครองทรัพย์สนิขั้นต ่า ขณะที่การลงทุนผ่าน

กจิการเงินร่วมลงทุนหรือทรัสต์เพ่ือกิจการเงินร่วมลงทุนตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 636) พ.ศ.2560 

ในประเทศไทย นักลงทุนจะต้องท าการลงทุนแบบ equity และมาตรการภาษีไม่ได้ก าหนด

ระยะเวลาในการถือหุ้นขั้นต ่าไว้  

การก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของบริษัทลงทุนหรือทรัสต์ และบริษัทที่ได้รับการ

ร่วมลงทุน บริษัทที่ได้รับการร่วมลงทุนในโครงการ SEIS มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการ EIS 

บริษัทจะถูกก าหนดด้วยอายุกจิการ ขนาดกจิการ และสถานะการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

ขณะที่บริษัทเป้าหมายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 337 พ.ศ. 2561 ในประเทศไทย จะถูกก าหนด

ขนาดกจิการ ภาคธุรกจิ และสถานะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส าหรับการลงทุนผ่านทรัสต์ใน

โครงการ VCT ในสหราชอาณาจักร ทรัสต์ VCT จะต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ

จะต้องลงทุนในบริษัทที่ถูกก าหนดด้วยขนาดกิจการ และสถานะการจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ ขณะที่การลงทุนผ่านกิจการเงินร่วมลงทุนหรือทรัสต์เพ่ือกิจการเงินร่วมลงทุนตาม 

พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 636) พ.ศ.2560 ในประเทศไทย กิจการเงินร่วมลงทุนจะต้องไม่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ หรือทรัสต์เพ่ือกิจการเงินร่วมลงทุนจะต้องจดแจ้งกับ ก.ล.ต. ภายในเวลาที่

ก  าหนด และจะต้องลงทุนในบริษัทเป้าหมายที่ถูกก าหนดด้วยขนาดกิจการ ภาคธุรกิจ และ

สถานะการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

2. ผลการเปรียบเทียบสิทธปิระโยชน์ทางภาษีส าหรับกิจการเงินร่วมลงทุนหรือทรัสต์

และนักลงทุนบุคคล พบว่า สิทธิประโยชน์ทางภาษีเม่ือท าการลงทุนเร่ิมแรกหรือเม่ือน าก าไรจาก

การขายหุ้นกลับมาลงทุนต่อ (Re-invest) ในโครงการ SEIS EIS และ VCT ในสหราชอาณาจักร

มีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การลดหย่อนภาษีเงินได้เม่ือท าการลงทุนเร่ิมแรก การยกเว้นภาษี

ก าไรจากการขายหุ้นเม่ือน าก าไรจากการขายหุ้นกลับมาลงทุนต่อ (Re-invest) หรือภาษีก าไรจาก

การขายหุ้นรอการตัดบัญชีเม่ือน าก าไรจากการขายหุ้นไปลงทุนในธุรกิจอื่นในโครงการเดิม และ

การลดหย่อนภาษีมรดกเม่ือนักลงทุนเสียชีวิต โดยคิดเป็นอัตราร้อยละของการลงทุนที่จ ากัด/ไม่



จ ากัดการลงทุนสูงสุดต่อปี ขณะที่มาตรการภาษีตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 337 พ.ศ. 2561 ใน

ประเทศไทยได้ก าหนดรูปแบบการให้สิทธปิระโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนไว้เพียงรูปแบบเดียว คือ 

การลดหย่อนภาษีเงินได้เป็นจ านวนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกนิเพดานสงูสดุที่ก  าหนดไว้ โดยไม่จ ากัด

จ านวนการลงทุนสงูสุดต่อปี ส่วนมาตรการภาษีตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 636) พ.ศ.2560 นักลงทุน

จะไม่ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้เม่ือท าการลงทุนแต่อย่างใด 

ส าหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเม่ือได้รับรายได้ระหว่างการลงทุน  ไม่ว่าจะเป็น

มาตรการภาษีตามโครงการ VCT ในสหราชอาณาจักร หรือมาตรการภาษีตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 

636) พ.ศ.2560 ในประเทศไทย นักลงทุนกจ็ะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินปันผลที่ได้รับ

จากกิจการเงินร่วมลงทุนหรือทรัสต์ และสทิธิประโยชน์ทางภาษีเม่ือมีการขายหุ้น มาตรการภาษี

ตามโครงการ SEIS และ EIS ในสหราชอาณาจักรจะยกเว้นภาษีก าไรจากการขายหุ้นที่ได้รับจาก

บริษัทที่มีคุณสมบัติตามโครงการ SEIS และ EIS และลดผลขาดทุนจากการขายหุ้นให้แก่นัก

ลงทุน ส่วนการลงทุนผ่านทรัสต์ในโครงการ VCT นักลงทุนจะได้รับยกเว้นภาษีก าไรจากการขาย

หุ้นที่ได้รับจากทรัสต์ VCT เช่นเดียวกับการยกเว้นภาษีส าหรับรายได้จากการโอนหุ้นที่ได้รับจาก

กิจการเงินร่วมลงทุนหรือทรัสต์เพ่ือกิจการเงินร่วมลงทุนให้แก่นักลงทุนในมาตรการภาษีตาม 

พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 636) พ.ศ.2560 ในประเทศไทย  

 

7. อภิปรายผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี พบว่า 

นักลงทุนที่ท าการลงทุนแบบ equity สะท้อนให้เห็นถึงสิทธิความเป็นเจ้าของกิจการ นักลงทุน

ประเภทน้ีเหมาะกับการลงทุนในบริษัทขนาดเลก็ที่มีความเสี่ยงสงูและต้องการเงินทุนในช่วงระยะ

เร่ิมแรก ส าหรับนักลงทุนในโครงการ VCT ที่ท าการลงทุนแบบ debt สะท้อนให้เห็นถึง

ลักษณะเฉพาะของนักลงทุน นักลงทุนจะแบกรับความเสี่ยงต ่ากว่าการลงทุนแบบ equity เน่ืองจาก

เป็นการลงทุนในธุรกจิขนาดเลก็ถึงขนาดกลางที่ก่อตั้งขึ้นมาเป็นระยะเวลาหน่ึงแล้ว สอดคล้องกับ

การศึกษาของ Ibrahim (2010) สรุปไว้ว่า การลงทุนแบบ debt จะช่วยจูงใจผู้ให้กู้ ยืมที่ มี

ลักษณะเฉพาะพิเศษ นอกจากน้ี ยังท าให้เกิดความร่วมมือกันกับกิจการเงินร่วมลงทุนในการ

ตรวจสอบผู้ประกอบการ ติดตามโครงสร้างเงินทุน และช่วยท าให้อตัราผลตอบแทนภายในกจิการ

เงินร่วมลงทุนดีขึ้ น และการศึกษาของ González-Uribe and Mann (2018) ซ่ึงสรุปไว้ว่า การ

ลงทุนแบบ debt จะจูงใจผู้ให้กู้ยืมที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษมากกว่าผู้ให้กู้ยืมแบบเดิม  



การก าหนดระยะเวลาในการถือครองทรัพย์สนิขั้นต ่าในโครงการ SEIS EIS และ VCT 

ในสหราชอาณาจักร สะท้อนให้เห็นถึงการป้องกันการลงทุนในระยะสั้นน้อยกว่า 3 ปี การลงทุน

ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปจะท าให้บริษัทมีโอกาสขยายกจิการและด าเนินกจิการได้อย่างต่อเน่ือง และยังช่วย

ป้องกันไม่ให้นักลงทุนเครดิตภาษีจากการลงทุนก่อนก าหนดเวลา สอดคล้องกับการศึกษาของ 

Chai and Goyal (2008) สรุปไว้ว่า การก าหนดการถือหุ้นขั้นต ่าจะช่วยลดการลงทุนในระยะสั้น

และป้องกันการขายหุ้นภายหลังจากการเครดิตภาษีจากการลงทุนเร่ิมแรก การลงทุนที่น้อยกว่า

ระยะเวลาในการถือหุ้นขั้นต ่าเป็นความเสี่ยงของนักลงทุนที่ลงทุนด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือวางแผน

ทางภาษีเท่าน้ัน (Boyns et al, 2003) 

การก าหนดอายุกิจการในโครงการ SEIS ในสหราชอาณาจักรสะท้อนให้เห็นถึงการ

ช่วยเหลือบริษัทที่มีอายุกิจการน้อยกว่า 2 ปี มีลักษณะเฉพาะคือความไม่แน่นอน แต่มีโอกาส

สร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สอดคล้องกบั วิน พรหมแพทย์ (2552) อธบิายถึง

ลักษณะของบริษัทเกิดใหม่ไว้ว่า บริษัทยังไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการหรือมีรายได้เพียง

เลก็น้อย หากประสบความส าเรจ็กจ็ะมีโอกาสเติบโตอย่างรวดเรว็และมีก าไรมาก แต่ความส าเรจ็

อาจเกิดขึ้ นเพียงร้อยละ 10 – 20 เท่าน้ัน และการศึกษาของ European Commission (2017) 

อธิบายถึงลักษณะของบริษัทที่มีอายุน้อยไว้ว่า บริษัทจะมีประวัติการด าเนินธุรกิจน้ อย ไม่มี

หลักประกนัทางการเงิน และมีข้อมูลที่จ ากดัให้แก่นักลงทุน  

การก าหนดขนาดกจิการด้วยลักษณะใดๆให้กบับริษัทที่ได้รับการร่วมลงทุนสะท้อนให้

เห็นถึงการช่วยเหลือบริษัทขนาดเลก็ที่ยังขาดความเชี่ยวชาญในการด าเนินธุรกิจด้านต่างๆ การ

ผลักดันและส่งเสริมให้บริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่าง

เตม็ที่ด้วย เน่ืองจากลักษณะเฉพาะของบริษัทขนาดเลก็มักจะมีความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปล่ียนแปลงได้มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ และมีแนวโน้มในการสร้างสรรค์นวัตกรรมมากกว่า

บริษัทขนาดใหญ่ สอดคล้องกบัการศึกษาของ Almus and Nerlinger (2000), Calvo (2006), 

Petrunia (2008) และ Investopedia (2018) ซ่ึงได้กล่าวไว้ว่า บริษัทขนาดเลก็มีศักยภาพในการ

เติบโตมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ และมีแนวโน้มของการเกิดนวัตกรรมมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ 

(Yusof, et al , 2011)  

การก าหนดภาคธุรกิจให้กับบริษัทเป้าหมายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 337 พ.ศ. 

2561 และพ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 636) พ.ศ.2560 ในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงการช่วยเหลือ

เฉพาะบริษัทที่ประกอบกจิการใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเท่าน้ัน จึงอาจท าให้เกดิความไม่

เสมอภาคกับกลุ่มอุตสาหกรรมอืน่ๆ และการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายอาจไม่ครอบคลุมกับ



อุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้ นได้ทันต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม สอดคล้องกับการศึกษาของ นิศารัตน์ พุ่มฉัตร (2560) ระบุว่า การจ ากัดการลงทุน

เฉพาะ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจตาม

โมเดลประเทศไทย 4.0 และยังมีอุตสาหกรรมบางประเภทที่ไม่ได้รับการสนับสนุน ท าให้เกิด

ความไม่เสมอภาคระหว่างกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการประกอบธุรกจิในกลุ่มที่ได้รับสทิธิ

ประโยชน์ทางภาษีตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 636) พ.ศ.2560 และกจิการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานใน

การประกอบธุรกิจนอกกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ คณะผู้วิจัย

ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (2560) ซ่ึงสรุปไว้ว่า แม้ว่ากิจการใน 10 อุตสาหกรรม

เป้าหมายจะดูสมเหตุสมผลระดับหน่ึง แต่ยังมีกจิการอืน่ๆที่มีคุณค่าทางเศรษฐกจิในปัจจุบันและมี

โอกาสในการพัฒนาที่จะท าให้ประเทศไทยออกจากกบัดักรายได้ปานกลาง และจากผลการศึกษา

ของ สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ (2560) สรุปไว้ว่า มาตรการที่ส่งเสริมการร่วมลงทุนใน

บริษัทสตาร์ทอพัไม่เอื้อต่อกลุ่มธุรกจิบางกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสงู  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีส าหรับกิจการเงินร่วมลงทุน

หรือทรัสต์และนักลงทุนบุคคล พบว่า ไม่ว่านักลงทุนตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 337 พ.ศ. 2561 

ในประเทศไทยจะลงทุนเกนิกว่าจ านวน 100,000 บาทมากน้อยเพียงใด นักลงทุนกจ็ะได้รับสทิธิ์

ลดหย่อนภาษีเงินได้เพียง 100,000 บาทเท่าน้ัน จึงอาจท าให้นักลงทุนที่มีการลงทุนมากกว่าไม่ได้

รับความเป็นธรรมและไม่จูงใจที่จะร่วมลงทุนเป็นจ านวนมาก การลดหย่อนภาษีเงินได้จากการ

ลงทุนเร่ิมแรกในโครงการ SEIS EIS และ VCT ในสหราชอาณาจักรสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจ

ที่จะกระตุ้นให้นักลงทุนตัดสินใจร่วมลงทุน การก าหนดอตัราร้อยละที่แตกต่างกนัจะเป็นทางเลือก

ให้นักลงทุนได้พิจารณาลงทุนในช่วงระยะใดๆได้อย่างสอดคล้องกบัความต้องการและความเสี่ยง

ที่ยอมรับได้ และยังท าให้นักลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเพ่ิมมากขึ้ น ส่วน

มาตรการภาษีตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 636) พ.ศ.2560 ในประเทศไทยไม่ได้ลดหย่อนภาษีเงินได้

จากการลงทุนเร่ิมแรกให้แก่นักลงทุนที่ลงทุนผ่านกิจการเงินร่วมลงทุนหรือทรัสต์เพ่ือกิจการเงิน

ร่วมลงทุน ทั้งน้ีอาจสะท้อนถึงความตั้งใจกระตุ้นการร่วมลงทุนที่ไม่เพียงพอกับวัตถุประสงค์ที่

คาดหวังไว้ การลดหย่อนภาษีเม่ือน าก าไรจากการขายหุ้นกลับมาลงทุนต่อ (Re-invest) ตาม

โครงการ SEIS EIS และ VCT ในสหราชอาณาจักรสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะท าให้นัก

ลงทุนท าการลงทุนในระยะยาวได้อย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือบริษัทบางกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเร่ิมต้นสงูหรือบริษัทที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเติบโตและเป็น

การเพ่ิมโอกาสให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมากขึ้ นภายหลังจากที่ได้รับสิทธิ์



ลดหย่อนภาษีเงินได้จากการลงทุนเร่ิมแรกแล้ว สอดคล้องกับการศึกษาของ European 

Commission (2017) ระบุไว้ว่า การบรรเทาทางภาษีเม่ือท าการลงทุนจะสร้างความเชื่อม่ัน เพ่ิม

แรงจูงใจ และหลีกเล่ียงความเสี่ยงจากการลงทุนให้แก่นักลงทุน และการศึกษาของ Boyns et al 

(2003) ได้กล่าวไว้ว่า การบรรเทาทางภาษีล่วงหน้าเป็นรูปแบบทางภาษีที่ดึงดูดใจนักลงทุนที่มี

ศักยภาพมากที่สดุ และช่วยลดอุปสรรคในการลงทุนนอกระบบ นักลงทุนสามารถหักเป็นส่วนแบ่ง

ของการลงทุนได้ทันทีในปีภาษีน้ันๆ และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ว่า การจูงใจทางภาษี

ล่วงหน้าเป็นเคร่ืองมือที่สร้างแรงจูงใจที่มีประสทิธภิาพมากที่สดุ การเครดิตภาษีจากการลงทุนท า

ให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนเพ่ิมขึ้น (OECD, 2001)  

สทิธปิระโยชน์ทางภาษีเม่ือได้รับรายได้ระหว่างการลงทุนทั้งในประเทศไทยและสหราช

อาณาจักรจะจูงใจนักลงทุนที่สนใจนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทลงทุน การยกเว้นภาษีเงิน

ได้ส าหรับเงินปันผลจะจูงใจนักลงทุนที่สนใจนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทลงทุน อกีทั้งยัง

เป็นการสนับสนุนคุณภาพของการลงทุน สอดคล้องกับการศึกษาของ European Commission 

(2017) ซ่ึงสรุปไว้ว่า การบรรเทาทางภาษีเม่ือได้รับรายได้ทั้งเงินปันผลและดอกเบี้ ยจะสร้าง

แรงจูงใจให้นักลงทุนรายใหม่ที่สนใจนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อย่างไรก็ตาม 

การศึกษาของ McKaskill (2009) ระบุไว้ว่า บริษัทอาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุน

ได้ เน่ืองจากกลยุทธท์างการเงินของบริษัทจะมุ่งเน้นการเติบโตทางรายได้และผลก าไรเพ่ือน าเงิน

สดมาสร้างทรัพย์สินให้บริษัทเติบโตมากขึ้ น ซ่ึงสอดคล้องกับผลสรุปของ Villalobos (2007) 

ที่ว่า ความเป็นไปได้ของการจ่ายเงินปันผลเกิดขึ้นน้อยมาก เน่ืองจากนักลงทุนและผู้ประกอบการ

ต้องการน าเงินมากระตุ้นการเติบโตของบริษัทให้มีผลประกอบการที่ดี 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีเม่ือมีการขายหุ้นด้วยการยกเว้นภาษีก าไรจากการขายหุ้น/

รายได้จากการโอนหุ้นทั้งในประเทศไทยและสหราชอาณาจักรสะท้อนให้เห็นถึงการส่งเสริม

คุณภาพของการลงทุน สอดคล้องกับการศึกษาของ European Commission (2017) สรุปไว้ว่า 

การบรรเทาทางภาษีก าไรจากการขายหุ้นจะช่วยส่งเสริมคุณภาพการลงทุน การลดอตัราภาษีจะท า

ให้การประกอบกจิการน่าสนใจมากขึ้น และการศึกษาของ Poterba (1989a , 1989b) สรุปไว้ว่า 

อัตราภาษีที่สูงกว่าจะท าให้ผลตอบแทนหลังหักภาษีน้อยกว่าเม่ือเทียบกับการลงทุนในรูปแบบ

อืน่ๆ ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของ Da Rin et al. (2005) สรุปไว้ว่า การลดอตัราภาษีก าไรจาก

การขายหุ้นจะท าให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนมากขึ้ น ส่งผลเชิงบวกต่อหุ้นในช่วงระยะ Early 

stage และการร่วมลงทุนในธุรกจิที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสงู 



การลดผลขาดทุนจากการขายหุ้นให้แก่นักลงทุนตามโครงการ SEIS และ EIS ในส

หราชอาณาจักร สะท้อนให้เห็นถึงการบรรเทาทางภาษีและการชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุนที่

ผ่านมา สอดคล้องกับการศึกษาของ European Commission (2017) ระบุไว้ว่า การบรรเทาทาง

ภาษีเม่ือมีผลขาดทุนจากการขายหุ้นเป็นการชดเชยผลขาดทุนจากการลงทุน และการสูญเสีย

รายได้จากการลงทุนไม่ว่าจะเป็นรายได้จากเงินปันผลหรือก าไรจากการขายหุ้น การลดผลขาดทุน

จะเป็นการทดแทนการสญูเสยีเวลา (Smith and Smithb, 2008)   

 

8. ขอ้เสนอแนะ 

1.เสนอให้กรมสรรพากรพิจารณาปรับปรุงสทิธปิระโยชน์ทางภาษีด้วยการเพ่ิมเติมการ

บรรเทาผลขาดทุน หรือการลดหย่อนภาษีเงินได้เม่ือน ารายได้กลับมาลงทุนต่อเพ่ือให้สอดคล้อง

กบัลักษณะรายได้ที่อาจเกดิขึ้นตลอดวงจรชีวิตของการลงทุน 

2.เสนอให้ภาครัฐยกเลิกการก าหนดกิจการที่ต้องใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานใน

กระบวนการผลิตและการให้บริการตามหลักเกณฑ์ที่ส  านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) ซ่ึงได้ก าหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือเพ่ิมเติมกลุ่มอุตสาหกรรมให้แก่

กิจการที่ต้องใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในกระบวนการผลิตและการให้บริการให้สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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