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การศึกษาผลกระทบของนโยบาย 
และกฎหมายของประเทศในภูมิภาค
อาเซียนที่มีต่อ SMEs ไทย
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การศึกษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีต่อ SMEs ไทย

	 จากการทีป่ระเทศไทยก�าลงัจะเข้าสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(ASEAN	Economic 

Community:	AEC)	 ในปี	2558	 โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการผลักดันให้อาเซียนเป็นตลาด 

และฐานการผลิตเดียวกัน	(ASEAN	Single	Market	and	Production	Base)	 โดยก�าหนดให ้

มีการเคลื่อนย้ายสินค้า	บริการ	เงินทุน	การลงทุน	และแรงงานที่มีทักษะโดยเสรีระหว่างประเทศ

สมาชกิอาเซยีนด้วยกนั	ซึง่จะส่งผลโดยตรงต่อผูป้ระกอบการไทย		ทัง้ในส่วนของการเป็นประโยชน์

และอุปสรรค	 โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 หรือ	SMEs	 ที่ม ี

ข้อจ�ากัด	ทั้งทางด้านการเงิน	การลงทุน	ความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ	และองค์ความรู้	จะไม่

สามารถปรบัตัวให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมในการแข่งขนัทีเ่ปลีย่นแปลงได้	หากไม่ได้รบัความช่วยเหลอื

ที่เหมาะสมจากภาครัฐ

	 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)	 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลาง

ของการประสานงานและการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 เห็นความ 

ส�าคัญและประโยชน์ในการศึกษาถึงนโยบายและกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีต่อ	

SMEs	 ไทย	 เพื่อให้ได้ข้อเสนอให้มีกฎหมาย	หรือให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมาย	

เกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ต่อส่วนราชการ	 หน่วยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้ง	 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและ

ประสานงานระหว่างส่วนราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์การเอกชนทั้งในและ 

ต่างประเทศ	และองค์กรระหว่างประเทศ	ในการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	ท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจของ	SMEs	 และขจัดข้อจ�ากัดท่ีมี 

ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ	SMEs	

	 การด�าเนินการศึกษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มี

ต่อ	SMEs	 ไทย	ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ได้ท�าการศึกษานโยบาย

และกฎหมายของประเทศอาเซยีนทัง้	10	ประเทศโดยศกึษาเชงิลกึส�าหรบัประเทศไทย	และประเทศ

การศกึษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศ 
ในภมูภิาคอาเซียนทีมี่ต่อ SMEs ไทย
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เป้าหมาย	3	ประเทศ	คือ	สิงคโปร์	มาเลเซีย	และอินโดนีเซีย	ซึ่งการก�าหนดประเทศเป้าหมายได้

พิจารณาจากสัดส่วนการลงทุนในประเทศอาเซียน	กฎระเบียบและนโยบายบรรยากาศการลงทุน

และความสามารถในการแข่งขนั	และความส�าคญัของ	SMEs	นอกจากนัน้ยงัได้ศกึษาความเชือ่มโยง

ด้านกฎระเบียบของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบ	AEC	Blueprint	 และได้ท�าการ

วเิคราะห์ผลกระทบต่างๆ	ทีอ่าจมต่ีอ	SMEs	ไทย	ตลอดจนข้อเสนอแนะเชงินโยบายในการปรบัปรงุ

ในประเด็นส�าคัญ	เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของ	SMEs	ไทย	โดยมีบทสรุปในหัวข้อต่างๆ	

ดังนี้

10.1 การศึกษานโยบายและกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียน  

	 โดยแบ่งเป็น	2	ส่วน	ได้แก่		การศึกษาในภาพรวม	จ�านวน	6	ประเทศ	(บรูไน	กัมพูชา	ลาว	

พม่า	ฟิลิปปินส์	และเวียดนาม)	และการศึกษาเชิงลึก	จ�านวน	4	ประเทศ	(อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	

สิงคโปร์	และไทย)	รายละเอียด	ดังนี้	

 	 10.1.1	การศึกษานโยบายและกฎหมายในภาพรวม	จ�านวน	6	ประเทศ

     

   1.	บรูไน

 ภาพรวมของนโยบายทางเศรษฐกิจและการลงทุน

	 บรูไนมีนโยบายในการน�าพาเศรษฐกิจของประเทศที่พึ่งพาน�้ามันไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่มี

ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น	เนื่องจากบรูไนตระหนักดีว่าไม่สามารถพึ่งพาน�้ามันและพลังงานได้

ตลอดไป	จึงเร่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ	และใช้มาตรการต่างๆ	เพื่อสร้างความหลากหลายทาง

เศรษฐกิจ	 โดยมีมาตรการเปิดการค้าเสรีมากขึ้น	 เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุนจาก 

ต่างประเทศ

 มาตรการด้านภาษี

	 •	 ภาษีที่จัดเก็บในบรูไนไม่ได้เป็นเงินได้หลักของประเทศ	 โดยบรูไนได้เริม่มกีารเกบ็ภาษ ี

เงนิได้นติิบคุคล	ในปี	2551	และในปัจจบุนัอตัราภาษลีดเหลอืเพยีงร้อยละ	22

	 •	 ไม่เรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากประชากรในประเทศ	 และยังไม่มีการน�าระบบ

ภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้
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การศึกษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีต่อ SMEs ไทย

 ภาพรวมของนโยบายทางเศรษฐกิจและการลงทุน

	 บรูไนมีแผนพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตาม	Wawasan	Brunei	2035	 

หรือ	Vision	Brunei	2035	 โดยเรียกว่า	The	Outlines	of	Strategies	and	Policies	 for	 

Development	(OSPD)	แผนพัฒนาดังกล่าวได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากร	การเข้าถึง

ข้อมูล	การเข้าถึงเทคโนโลยีและข่าวสาร	การเงิน	และการเข้าสู่ตลาด	

   2.	กัมพูชา

 ภาพรวมของนโยบายทางเศรษฐกิจและการลงทุน

	 กมัพชูาให้ความส�าคญักบันโยบายส่งเสรมิการลงทนุจากต่างประเทศควบคู่ไปกบัการรบัความ

ช่วยเหลือจากนานาชาติ	โดยรัฐบาลออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุน	พ.ศ.	2537	(แก้ไขเพิ่มเติม	

พ.ศ.	2546)	 ให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนต่างชาติว่าจะได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินในทุกๆ	 ด้าน	 

เท่าเทยีมกบับคุคลในชาต	ิให้สทิธปิระโยชน์อืน่ๆ	อาท	ิสทิธปิระโยชน์การยกเว้นหรอืลดหย่อนภาษี	

การจ้างงานคนต่างด้าว	การถือครองที่ดิน	และการส่งเงินตราออกนอกประเทศ	

 มาตรการด้านภาษี

	 กัมพูชาเริ่มมีกฎหมายภาษีใช้เมื่อประมาณ	10	ปีที่ผ่านมา	และยังไม่มีนโยบายที่จะเข้าร่วม

ลงนามในอนุสัญญา	เพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศใดๆ

 มาตรการที่มิใช่ภาษีและกฎระเบียบทางการค้า

	 กัมพูชาไม่สามารถผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ 

จึงต้องอาศัยการน�าเข้าเป็นหลัก	 โดยมีนโยบายการค้าเสรี	 ไม่มีข้อกีดกันทางการค้าหรือก�าหนด

โควตาในการน�าเข้าสินค้าคงมเีพยีงข้อก�าหนดให้ผูน้�าเข้าสนิค้าต้องช�าระภาษีน�าเข้า	ภาษีมลูค่าเพ่ิม 

และภาษอีืน่ๆ	และมาตรการการห้ามน�าเข้าสนิค้าบางประเภทท่ีกระทบกบัความมัน่คง	สขุอนามยั 

สิ่งแวดล้อม	

	 ภาพรวมของนโยบายต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

	 เพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพการท�าธุรกิจของการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

รัฐบาลกัมพูชาจึงได้มีการมุ่งเน้น	4	เรื่องหลัก	ดังต่อไปนี้	(1)	ขอบข่ายกฎหมายและกฎระเบียบ

เน้นส่งเสริมการจดทะเบียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอินเตอร์เน็ต	(2)	 การเงิน	 สร้างบริษัทลิซซิ่ง	

และสร้างความเข้มแข็งแก่การจัดการและงบการเงิน	(3)	 การส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลย	ี 

(4)	 การเชื่อมโยงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับห่วงโซ่แห่งมูลค่าในระดับโลก	(global	 

value	chain)	



10-4 SMEs
WHITE PAPER 2014

   3.	ลาว

 ภาพรวมของนโยบายทางเศรษฐกิจและการลงทุน

	 ลาวมแีผนพฒันาเศรษฐกจิส�าหรบัปี	2554	-	2558	มวีตัถปุระสงค์ในการลดอัตราความยากจน	

และเตรียมความพร้อมส�าหรับการรวมตัวทางเศรษฐกิจ	โดยเฉพาะการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในปี	2558	 เช่น	 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่จ�าเป็นต่อเศรษฐกิจ	 แผนการพัฒนา

ระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงาน	แผนพัฒนาการท�าเหมือง	และแผนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	

 มาตรการด้านภาษี

	 ลาวได้แก้ไขกฎหมายภาษี	 (The	Amended	Tax	Regulations)	 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่	 

1	ตลุาคม	2555	โดยการปรบัลดอตัราภาษเีงนิได้นติบิคุคล	(ในประเทศลาวเรยีกว่า	ภาษีก�าไร	หรอื	

Profit	Tax)	จากเดิมร้อยละ	28	เหลือ	ร้อยละ	24	

 ภาพรวมของนโยบายต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

	 ประเทศลาวได้ตรากฎหมายส่งเสริมและมาตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

โดยกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชน	

เพือ่สร้างรากฐานแก่การพฒันาเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนื	ซึง่กฎหมายฉบบันี้ได้มุง่เน้นท่ีจะด�าเนนิการ

ในการสร้างและด�าเนินการให้มีสภาพแวดล้อมทางด้านบริหารและข้อก�าหนด	 เสริมสร้าง 

การแข่งขันทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ	

เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 สนับสนุนและผลักดันให้มีเงื่อนไขท่ีเอื้อต่อการก่อตั้ง

หน่วยทางธุรกิจและสนับสนุนแนวความคิดทางธุรกิจในสังคม	 	

   4.	พม่า

 ภาพรวมของนโยบายทางเศรษฐกิจและการลงทุน

	 •	 พม่าประกาศใช้กฎหมายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ	(The	Union	of	Myanmar	 

	 	 Foreign	Investment	Law)	 ในเดือนพฤศจิกายน	2555	 โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะสร้าง 

	 	 ภาพพจน์ที่ดีให้กับประเทศและดึงดูดนักลงทุนในพม่ามากขึ้น	

	 •	 ระบบการเงินในพม่าค่อนข้างเข้มงวดมากกับธุรกรรมการเงินของบริษัทต่างชาติ	 เช่น	 

	 	 ต้องเปิดบัญชีกับธนาคารที่รัฐบาลก�าหนดเท่าน้ัน	 การโอนเงินทุนและผลก�าไรกลับ 

	 	 ประเทศต้องได้รับอนุญาตจากทางพม่าก่อน	 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน	(Infrastructure)	 
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การศึกษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีต่อ SMEs ไทย

	 	 ในด้านต่างๆ	 ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักลงทุน	 โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่ง	 

	 	 การขาดแคลนเงินตราต่างประเทศท�าให้รัฐบาลขาดงบประมาณในการก่อสร้าง 

	 	 สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	 ระบบการด�าเนินธุรกิจยังไม่ได้รับการพัฒนาและขาดทักษะ 

		 	 การร่วมทุนกับนักธุรกิจพม่าจึงมีปัญหา	 แรงงานพม่าคุ้นเคยกับการปกครองการจัดการ 

	 	 แบบทหารและยังไม่คุ้นเคยกับระบบทุนนิยม

 มาตรการด้านภาษี

	 โดยภาพรวมประเทศพม่ามีการจัดเก็บภาษีที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน	 แต่อัตราที่เรียกเก็บนั้น

ค่อนข้างสูงกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน	 และก�าลังด�าเนินการพัฒนาระบบภาษีให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น	ส่งเสริมการเก็บภาษีแบบเป็นธรรม	และท�าให้ระบบภาษีมีความเป็นสากล

ทัดเทียมประเทศเพื่อนบ้าน

 ภาพรวมของนโยบายต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

	 พม่าได้ออกมาตรการต่างๆ	หลายมาตรการ	ในการพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	

เช่น	การให้ค�าแนะน�า	องค์ความรู้ทางเทคนิค	ทุนและเครื่องจักรส�าหรับการผลิตสินค้าที่มีมูลค่า

เพิม่มากขึน้จากการใช้วตัถดุบิภายในประเทศ		ให้ความช่วยเหลอืทางด้านการเงนิทัง้การสนบัสนนุ	 

โดยรัฐบาลและผ่านทางธนาคารโดยให้กู้ยืมเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยต�่า	 ให้ผลประโยชน์ทางภาษี	

และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาแรงงาน	

	 ในทางปฏิบัติแล้ว	 ยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถท�าให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่างเป็นรปูธรรม	เนือ่งมาจากความไม่พร้อมในด้านต่างๆ	ของพม่า		

	 	 	 5.	ฟิลปิปินส์

 ภาพรวมของนโยบายทางเศรษฐกจิและการลงทนุ

	 ฟิลปิปินส์มแีผนการพฒันาส�าหรบัปี	2554	-	2559	โดยทีร่ฐับาลให้ความส�าคญัต่อการส่งเสรมิ 

การลงทุน	โดยสนับสนุนการสร้างกลไกความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน	และถือเป็น

ส่วนส�าคัญของการด�าเนินนโยบายการฑูตเชิงเศรษฐกิจ	นอกจากนี้	รัฐบาลยังส่งเสริมให้ต่างชาติ

เข้ามาลงทุนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน	เช่น	การก่อสร้างรถไฟฟ้า	ท่าอากาศยาน	และพลังงาน	
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 มาตรการด้านภาษี

	 ภายใต้นโยบายของผู้น�าคนปัจจุบัน	 ได้ประกาศที่จะลดการขาดดุลของประเทศโดยเน้นหนัก 

ไปในเรื่องของการเก็บภาษีให้ได้มากขึ้น	 โดยการพัฒนาระบบการจัดเก็บให้ดีขึ้น	 มากกว่า 

การออกกฎหมายภาษีหรือนโยบายภาษีใหม่ๆ	 ท�าให้อัตราภาษีท่ีฟิลิปปินส์เรียกเก็บในปัจจุบัน 

ค่อนข้างสูงเมือ่เทยีบกบัประเทศในกลุม่สมาชกิ

	 ภาพรวมของนโยบายต่อวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

	 Republic	Act	No.	6977	ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดย	Republic	Act	No.	8289	และ	Republic	Act	No.	

9501	ตามล�าดับ	เป็นกฎหมายทีก่�าหนดมาตรการในการส่งเสรมิ	พัฒนา	และให้ความช่วยเหลอืแก่

วิสาหกิจขนาดกลาง	 ขนาดย่อม	 และขนาดเล็กของประเทศฟิลิปปินส์	 กฎหมายฉบับนี้ 

ประกอบด้วย	3	 หมวดหลักๆ	 คือ	 กฎซึ่งว่าด้วยขั้นตอนการด�าเนินการและสิ่งจ�าเป็นพื้นฐาน	 

การมส่ีวนร่วมของภาคเอกชนในโครงการหรอืนโยบาย	 และการประสานความร่วมมอืของภาครฐั 

ในการพฒันาภาควสิาหกจิขนาดกลาง	ขนาดย่อม	และขนาดเลก็	

 	 	 6.	เวียดนาม

 

 ภาพรวมของนโยบายทางเศรษฐกจิและการลงทนุ

	 รฐับาลประกาศใช้นโยบายปฏริปูทางเศรษฐกจิ	“โด่ย	เหมย”	(Doi	Moi	Revolution)	โดยก�าหนด

ยทุธศาสตร์ทางเศรษฐกจิ	6	ประการ	เพือ่ยกระดบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิ	คือ	การกระจายอ�านาจ 

บรหิารแก่ภาคธรุกจิและท้องถิน่	 ระบบเศรษฐกจิเสร	ี อตัราการแลกเปลีย่นและดอกเบีย้เป็นไปตาม 

กลไกตลาด	นโยบายการเกษตร	ให้สทิธคิรอบครองทีด่นิในระยะยาวและเสรกีารซือ้ขายสนิค้าเกษตร	 

เพิม่บทบาทภาคเอกชน	และเปิดเสรกีารลงทนุ	โดยเน้นการด�าเนนินโยบายเศรษฐกจิเสรี

	 กฎหมายส่งเสริมการลงทุนของเวียดนามค่อนข้างชัดเจน	 และเอ้ือประโยชน์แก่นักลงทุน 

ต่างชาติและให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ	 รวมทั้งด้านภาษี	 นอกจากนี้รัฐบาลเวียดนามยังได้

ประชาสมัพนัธ์และเชญิชวนให้นกัลงทนุต่างชาตเิข้าไปลงทนุในโครงการท่ีรฐับาลให้การสนบัสนนุ	

(List	of	National	Projects	Calling	for	Foreign	Investment)	พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาความ

ล่าช้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติโครงการและการขออนุญาตลงทุนต่างๆ

 มาตรการด้านภาษี

	 เวียดนามเริ่มมีการปฏิรูปกฎหมายภาษีในปี	2533	 เช่น	 จากเดิมท่ีมีการเรียกเก็บภาษีราย

อตุสาหกรรมด้วยอตัราทีแ่ตกต่างกนัไป	เปลีย่นมาเป็นการจดัเกบ็ในระบบเดียวกนัคือ	เรยีกเกบ็ภาษี
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การศึกษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีต่อ SMEs ไทย

เงนิได้นติิบคุคลเป็นมาตรฐานเดยีวกนัทกุอตุสาหกรรม	และให้มหีน่วยงานกลางหน่วยงานเดียวเป็น

ผูร้บัผดิชอบ	 ในปัจจบุนัเวยีดนามได้เตรยีมแผนเพือ่น�าประเทศเข้าสู	่AEC	 ในปี	2558	 โดยก�าลงั 

ด�าเนินการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอย่างจริงจัง	(Tax	Administration	Modernization	 

Project)	และคาดว่าจะแล้วเสรจ็ในปี	2558		

	 มาตรการท่ีมใิช่ภาษแีละกฎระเบยีบทางการค้า

	 รัฐบาลเวยีดนามประกาศเพ่ิมมาตรการลดการขาดดลุการค้า	หลงัจากมแีนวโน้มการขาดดลุการค้า

ทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	 ซึง่ประกอบด้วย	 มาตรการภาษแีละมิใช่ภาษี	(Non-Tariff	Barriers)	 เช่น	 

การก�าหนดระเบยีบควบคมุความปลอดภยัด้านอาหาร	 ส�าหรบัสนิค้าอาหารน�าเข้าทีม่แีหล่งก�าเนดิ

จากพชื	ระเบยีบการน�าเข้าผกัและผลไม้	

 ภาพรวมของนโยบายต่อวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

	 รัฐบาลได้ออกข้อก�าหนดบงัคบั	(Government	Directive)	 ในเดือนพฤศจกิายน	2544	 และได้ 

ก่อตัง้คณะกรรมการถาวรของสภาพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	และได้รบัการเลือ่นฐานะ

เป็นองค์กรเพือ่การพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	(Agency	for	SME	Development	-	

ASMED)	 มีหน้าที่รับผิดชอบในภาพรวม	 เช่น	 การส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม	 การจดทะเบยีนบรษิทั	 การส่งเสรมิการลงทนุภายในประเทศ	 ความร่วมมอืระหว่าง

ประเทศ	และพฒันาทกัษะของบคุลากรทีเ่กีย่วข้อง	

 

 10.1.2	การศกึษานโยบายและกฎหมายเชงิลกึ	จ�านวน	4	ประเทศ	

     

   1.	อินโดนีเซีย

 ภาพรวมของนโยบายทางเศรษฐกิจและการลงทุน

	 สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในปี	2542	รัฐบาลอินโดนีเซียมีนโยบายการปฏิรูป

เศรษฐกิจโดยได้ออกกฎระเบียบใหม่ๆ	ด้านการค้าการลงทุน	โดยได้ให้ความส�าคัญเรื่องการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขัน	และการส่งเสริมการส่งออกสินค้าส�าคัญ	การสร้างความเข้มแข็ง

ของภาคการผลติ	การกระตุน้การบรโิภคภายในประเทศ	และการปรบัปรงุสภาพแวดล้อมทางธรุกจิ

เพื่อดึงดูดการลงทุน	
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	 ขณะเดียวกัน	เพื่อปกป้องตลาดภายในประเทศ	รัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกกฎระเบียบใหม่ที่มี

ลักษณะกีดกันการน�าเข้า	 และการจ�าหน่ายสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น	 ส่วนใหญ่เป็นสินค้า

อุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายที่มีการน�าเข้าอย่างผิดกฎหมายจ�านวนมาก	โดยได้ก�าหนดสินค้าส�าคัญ	

5	 กลุ่มคือ	 อาหารและเครื่องดื่ม	 เครื่องนุ่งห่ม	 รองเท้า	 สินค้าอิเล็กทรอนิกส์	 และของเด็กเล่น	 

ซึ่งจ�ากัดให้น�าเข้าได้เฉพาะท่าเรือและท่าอากาศยานที่ก�าหนดไว้เท่านั้น	 รวมท้ังมีแนวโน้มท่ีจะ

ปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศมากขึ้น	

	 กฎหมายและกฎระเบียบด้านการลงทุน

	 สาระที่ส�าคัญในกฎหมายการลงทุน	“Law	of	the	Republic	of	Indonesia	Number	25	of	2007	

Concerning	Investments”	เมื่อวันที่	29	มีนาคม	2550	ฉบับใหม่นี้ประกอบด้วย	ความแน่นอน

ทางกฎหมายโดยการรับหลักการที่ส�าคัญ	เช่น	การปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติ	(National	Treatment)	

ความโปร่งใส	 และเชื่อถือได้	 ปรับกระบวนการในการลงทุนและการขอใบอนุญาตให้ง่ายขึ้น	 

โดยการวางระบบการบริการแบบ	one-door	integrated	service	mechanism	และปรับปรุงการ

อ�านวยความสะดวกด้านการลงทุน	 เช่น	 การอ�านวยความสะดวกทางด้านการคลัง	 การบริการ

ส�าหรบัสทิธิในการใช้ประโยชน์ทีด่นิ	การบรกิารด้านคนเข้าเมอืง	และการอ�านวยความสะดวกด้าน

ใบอนุญาตน�าเข้า	เป็นต้น	นอกจากนัน้กฎหมายฉบบันีม้กีารก�าหนดนยิามของการลงทุนท่ีชดัเจน

และเป็นสากล	ครอบคลมุทัง้การลงทนุของคนในประเทศและต่างชาต	ิรวมทัง้มปีระกาศระบชุดัเจน

ถึงกิจการที่มีเงื่อนไขในการลงทุน	(Investment	Negative	List)	 ทั้งที่ห้ามลงทุนหรือมีเงื่อนไข 

บางประการ	

 กฎหมายและกฎระเบียบด้านการเงิน

	 อนิโดนเีซยีถอืเป็นประเทศทีค่่อนข้างให้ความส�าคญักบัการพฒันาศกัยภาพของอุตสาหกรรม

การเงินภายในประเทศ	 เห็นได้จากการก�าหนดนโยบาย	 กฎระเบียบ	 และมาตรการด�าเนินงาน 

ของหน่วยงานต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน	เช่น	กรณีที่กระทรวงการคลังออกแผน

ด�าเนินการหลักระหว่างปี	2553	 ถึงปี	2557	 ส�าหรับตลาดทุนและอุตสาหกรรมการเงินท่ีไม่ใช่

ธนาคาร	ซึง่ก�าหนดวตัถปุระสงค์	ภารกจิ	และกลยทุธ์ต่างๆ	เพือ่เป็นแนวทางในการพัฒนาตลาดทุน

และอุตสาหกรรมการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารของประเทศอินโดนีเซีย		



รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง 
เเละขนาดย่อม ปี 2557 10-9

การศึกษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีต่อ SMEs ไทย

	 มาตรการด้านภาษี

	 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลปกติ	 คือ	 ร้อยละ	25	 แต่จะลดให้กึ่งหนึ่งส�าหรับบริษัทที่มีรายได ้

ไม่เกิน	50,000	ล้านรูเปียห์	(ประมาณ	150	ล้านบาท1)	อัตราภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายจะแตกต่างกันไป

ขึ้นอยู่กับประเภทรายได้	ผู้รับเงิน	และผู้จ่ายเงิน	โดยอัตราภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายส�าหรับเงินปันผล,	

ดอกเบี้ย	 และค่าสิทธิ	 กรณีผู้มีถิ่นที่อยู่ในอินโดนีเซียจัดเก็บในอัตราร้อยละ	15	 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ส�าหรับสินค้าฟุ่มเฟือย	อัตราที่จัดเก็บอยู่ในระหว่างร้อยละ	10	-	75

	 มาตรการที่มิใช่ภาษีและกฎระเบียบทางการค้า

	 รัฐบาลอินโดนีเซียได้ก�าหนดมาตรการทางการค้า	ที่มีลักษณะเป็นการกีดกันทางการค้า	หรือ

มาตรการกดีกนัทางการค้าหลายมาตรการ	ได้แก่	มาตรการห้ามน�าเข้า	การออกใบอนญุาตน�าเข้า

มาตรการด้านสุขอนามัย	 และมาตรการขึ้นทะเบียนอาหารและยา	 นอกจากนี้อินโดนีเซียมี 

แนวโน้มที่จะปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ	 โดยใช้นโยบายการก�าหนดมาตรการทางการค้า 

และมาตรการที่มิใช่ภาษี	ท�าให้ผู้ส่งออกสินค้ามีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น

 ภาพรวมของนโยบายต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

	 อินโดนีเซียให้ความส�าคัญกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ซึ่งรัฐบาลของ

ประเทศอินโดนีเซียได้ด�าเนินมาตรการต่างๆ	 เช่น	 การจัดเงินกู้เพื่อรายย่อย	 โครงการประกัน

สุขภาพชุมชน	 และโครงการพัฒนาชุมชน	 เป็นต้น	 โดยมีหลักการที่ว่าการให้เงินกู้เพื่อรายย่อย 

จะเร่งให้มีการพัฒนาภาคธุรกิจหลักของประเทศ	และส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดเล็กให้สามารถได้รับ

สินเชื่อจากธนาคารทั้งของรัฐ	เอกชน	หรือภูมิภาคได้	อันจะช่วยลดอัตราความยากจน	และขยาย

โอกาสในการท�างาน	 ธุรกิจที่จะขอกู้เงินประเภทนี้ต้องเป็นธุรกิจท่ีด�าเนินการโดยบุคคลธรรมดา	

คณะบุคคล	หรือสหกรณ์	ซึ่งกู้เงินตั้งแต่	5	ล้านรูเปียห์	ถึง	2	พันล้านรูเปียห์		(ประมาณ	500	-	

200,000	ดอลลาร์สหรัฐ)	โดยมีเป้าหมายที่จะให้กู้ปีละ	22	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	จนถึงปี	2557	

	 นอกจากนั้น	รัฐบาลอินโดนีเซียยังจัดให้มีโครงการเพิ่มขีดความสามารถ	การโอนเทคโนโลยี	

การเข้าถงึตลาด	รวมท้ังสนบัสนนุให้วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมได้เข้าร่วมงานแสดงสนิค้า

ระดับโลกอีกด้วย	

	 ระดับ	Entrepreneur	spirit	 ของผู้ประกอบการ	SMEs	 อินโดนีเซียยังไม่สูงพอ	 เนื่องจาก 

ยังขาด	know	how	 ในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์	 การท�าการตลาดต่างประเทศ	 และการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ	ปัญหาข้างต้นยังเกี่ยวพันกับ	(1)	แรงงานอินโดนีเซียซึ่งมีจ�านวนมาก

แต่ยังคงเป็น	low-skilled	labor	(2)	เทคโนโลยีที่เหมาะสมส�าหรับ	SMEs	ในแต่ละประเภท

1 อัตราเเลกเปลี่ยน	1	รูเปียห์	/	0.0029335	บาท
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   	2.	มาเลเซีย

 ภาพรวมของนโยบายทางเศรษฐกิจและการลงทุน

	 ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด	 มาเลเซียเป็นประเทศหนึ่งที่พรรคการเมืองและ

รัฐบาลประกาศ	 “วิสัยทัศน์”	 และเริ่มท�าตามที่ประกาศจนกระทั่งใกล้ถึงเวลาบรรลุเป้าหมายแห่ง

วิสัยทัศน์แล้ว	คือ	 ในปี	1991	อดีตนายกรัฐมนตรี	 ดร.มหาเดร์	 โมฮัมหมัด	ผู้น�าพรรคองค์การ 

สหมาเลย์แห่งชาติ	(United	Malay	National	Organization-UMNO)	“ประกาศวิสัยทัศน์	2020”	

หรอื	“Vision	2020”	(ภาษามาเลย์ใช้ค�าว่า	“Wawasan	2020”)	เริม่ท่ีแผนพัฒนาประเทศฉบบัท่ี	6	 

ใน	1991	โดยก�าหนดอนาคตประเทศมาเลเซียไว้ว่า	“มาเลเซียจะต้องเป็นประเทศพัฒนาแล้วให้

ได้ในปี	2020”			

	 เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายแห่ง	 “วิสัยทัศน์	2020”	 รัฐบาลมาเลเซียทุกรัฐบาลจะต้องท�างาน 

ต่อเนื่อง	30	ปี	ให้ได้ตามเป้าหมาย	คือ	อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ	7	ต่อปี	(ตามค่าจริง)	

ทุกปีตลอด	30	 ปี	 จากปี	1990	 ถึงปี	2020	 เศรษฐกิจจะเข้มแข็งขึ้นเป็น	8	 เท่า	 จากปี	1990	

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ	(Gross	Domestic	Products	-	GDP)	เท่ากับ	115,000	ล้านริงกิต	

เมื่อถึงปี	2020	GDP	จะต้องเพิ่มเป็น	920,000	ล้านริงกิต	(คิดตามค่าเงินในปี	1990)

	 นอกจากนโยบาย	Vision	2020	มาเลเซียยังได้วางนโยบายแห่งชาติอีก	คือ	นโยบายวิสัยทัศน์

แห่งชาติ	 หรือ	National	Vision	Policy	:	NVP	 ซึ่งมีการสร้างเป้าหมายในการสร้างมาเลเซีย 

ให้เป็น	 “ประเทศที่มีความยืดหยุ่นคงทนและมีความสามารถในการแข่งขัน	 (Resilient	and	 

Competitive	Nation)”	โดยมีสาระส�าคัญ	คือ	ลดความส�าคัญของการลงทุนที่ท�าให้เกิดการเจริญ

เตบิโตที่ไม่ย่ังยืนและไม่มปีระสทิธภิาพลง	และให้ความส�าคญัต่อประเด็นใหม่คือ	การเติบโตท่ีต้ังอยู่

บนพื้นฐานของประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม	(Total	factor	productivity)	โดยจะเน้นการลงทุน

ที่มีการค้นคว้าและวิจัยและเทคโนโลยีสูง	

	 ภายหลงัการเข้ารบัต�าแหน่งนายกรฐัมนตรมีาเลเซยีของดาโต๊ะ	ซร	ีนาจบิ	ราซคั	ได้ใช้นโยบาย	

New	Economic	Model	 :	NEM	 โดยให้ความส�าคัญอันดับแรกต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

เฉพาะหน้าของการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่มาเลเซียในระยะยาว	 โดยมีการแก้ไขปรับปรุง

กฎระเบยีบต่างๆ	เพือ่ให้พฒันาประเทศได้ตามศกัยภาพทีแ่ท้จรงิ	เช่น	การเปิดเสรภีาคบรกิารโดย

ยกเลิกข้อบังคับที่ต้องมีชาวภูมิบุตร2	 ถือครองหุ้นร้อยละ	30	 ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูป

2 ภูมิบุตร	คือ	ชาวมาเลเซียดั้งเดิม



รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง 
เเละขนาดย่อม ปี 2557 10-11

การศึกษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีต่อ SMEs ไทย

นโยบาย	NEM	ทีด่�าเนนิการให้สอดรบักบักรอบความตกลงด้านการค้าบรกิาร	ASEAN	Framework	

on	Services:	AFAS	ซึ่งจะมีการเปิดเสรีภายในปี	2558	

	 มาเลเซียยังต้องการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากนักลงทุนต่างชาติ	แรงงานมีฝีมือ	แต่รัฐบาล

จะอนุมัติให้มาลงทุนเฉพาะโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูง	 และเป็นการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

เท่านั้น	 รัฐบาลมาเลเซียยังคงไว้ซึ่งอ�านาจในการอนุมัติการลงทุนจากต่างชาติไว้ค่อนข้างสูง	

(Capital	Intensive)	เนือ่งจากต้องการลดการพ่ึงพาเศรษฐกจิภายนอก	โดยเฉพาะจากสหรฐัอเมรกิา	

และสหภาพยุโรป	

	 ส�าหรับการเปิดตลาดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน	รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศอนุญาตให้ต่างชาติ

เข้ามาลงทุนได้ร้อยละ	100	 ในสาขาบริการย่อย	27	สาขา	ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยว	

สุขภาพ	เทคโนโลยี	สารสนเทศ	และขนส่ง	รวมถึงการลงทุนในศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาค

ศูนย์จัดซื้อสินค้าระหว่างประเทศ	และการท�าธุรกิจเหมืองแร่	ขณะเดียวกัน	รัฐบาลได้ผ่อนคลาย

ข้อก�าหนดการถือหุ้นของต่างชาติและเงื่อนไขด้านการส่งออกในการลงทุนด้านการผลิตอีกด้วย	

	 กฎหมายและกฎระเบียบด้านการลงทุน

	 มาเลเซยีส่งเสรมิการลงทนุผ่านมาตรการจงูใจให้แก่บรษิทัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	อาทิ

เช่น	นโยบายการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ	28	เป็นร้อยละ	27	และจะลดเหลือร้อยละ	26	

ในอนาคตอันใกล้	การยกเว้นภาษีเงินได้	(ร้อยละ	70	-	100)	เป็นระยะเวลา	5	ปี	รวมไปถึงสิทธิ

ประโยชน์อื่นๆ	เช่น	Investment	Tax	Allowance,	Reinvestment	Allowance	และ	Accelerated	

Capital	Allowance	แก่บริษัทที่ท�าการผลิต	(Manufacturing	Company)	สร้างมาตรการจูงใจแก่

บริษัทที่ผลิตสินค้าเทคโนโลยีสูง	บริษัทที่มีโครงการส�าคัญ	(Strategic	Project)	บริษัทที่เน้นการ

วิจัยและพัฒนา	 รวมทั้งแรงจูงใจอื่นๆ	 เช่น	 ให้งบประมาณในการสร้างอาคารอุตสาหกรรม	 

และงบประมาณการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

	 มาเลเซยีได้อนญุาตให้ผูถ้อืหุน้ต่างชาตเิข้ามาถอืหุน้ได้ร้อยละ	100	ในการลงทุนในกจิการหรอื

โครงการใหม่ทุกประเภท	การอนุญาตจ้างงานต่างชาติ	บริษัทต่างชาติที่อยู่ในภาคการผลิตได้รับ

อนุญาตให้จ้างงานชาวต่างชาติในกรณีที่ไม่สามารถจ้างแรงงานในประเทศได้			

	 กฎหมายและกฎระเบียบด้านการเงิน

	 ระบบการเงิน	(Financial	System)	ที่ขับเคลื่อนอยู่ในประเทศมาเลเซีย	มีทั้งหมด	2	ระบบ

หลัก	 คือ	 ระบบการเงินทั่วไป	(Conventional	Financial	System)	 และระบบการเงินอิสลาม	 

(Islamic	Financial	System)	 โดยมีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินดังนี้	Bank	Negara	 

Malaysia	(Central	Bank),	Financial	Institutions	(สถาบันการเงิน),	Shariah	Advisory	Council	
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of	Bank	Negara	Malaysia	(SAC),	Financial	Market	(ตลาดการเงิน),	Securities	Commission	

(คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์)	และ	Bursa	Malaysia	Berhad	(ตลาดหลักทรัพย์)

	 มาตรการด้านภาษี

	 นโยบายของรัฐ	 ก็คือ	 การเพิ่มรายได้จากการเก็บภาษี	 ส�าหรับปี	2553	 นั้น	 สรรพากรของ

มาเลเซีย	(Inland	Revenue	Board)	 ได้เน้นหนักไปที่การปรับปรุงระบบการตรวจสอบภาษี	 

และการเพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี	 ในขณะเดียวกันก็พยายามลดภาษีเงินได้บางประเภทลง 

เพื่อเป็นการดึงดูดนักลงทุน

	 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมาเลเซียที่มีทุนจดทะเบียน

ช�าระแล้วไม่เกิน	2.5	ล้านริงกิต	ดังนี้	รายได้	5	แสนริงกิตแรก	จัดเก็บในอัตราร้อยละ	20	รายได้

ส่วนที่เกิน	5	แสนริงกิต	จัดเก็บในอัตราร้อยละ	25	

	 มาเลเซีย	มีมาตรการทางภาษีเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อม	(SMEs)	ด้วยการ

ไม่ต้องส่งประมาณการเพื่อช�าระภาษีล่วงหน้าส�าหรับสองปีแรก	 โดยให้ช�าระตอนสิ้นปีได้เลย	 

และก�าหนดอัตราอากรแสตมป์ไว้เป็นพิเศษส�าหรับเงินกู้ยืมของ	SMEs	

	 มาตรการที่มิใช่ภาษีและกฎระเบียบทางการค้า	

	 มาเลเซียมีการออกมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีเช่นเดียวกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น		

เช่น	การจ�ากดัปรมิาณน�าเข้า	การก�าหนดโควตา	การอดุหนุน	มาตรการการห้ามน�าเข้าสนิค้าบาง

ประเภท	(เช่น	สนิค้าทีเ่กีย่วกบัความเชือ่ทางศาสนา	ความมัน่คง	สขุภาพ	และสิง่แวดล้อม	เป็นต้น)	

	 ภาพรวมของนโยบายต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 การพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศมาเลเซยีด�าเนนิการอยูบ่นพ้ืนฐานหลกั	

3	ประการ	ประการแรกคือ	 เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างพื้นฐาน	ทั้งทางกายภาพ	

การบรหิารข้อมลู	และการปฏบิตักิาร	โดยการออกข้อก�าหนดและออกกฎหมาย	หรอืแก้ไขเพ่ิมเติม

แนวปฏิบัติ	 มาตรฐาน	 การออกใบอนุญาต	 และแรงจูงใจทางการเงิน	 เพื่อก�าหนดแนวทางของ

กิจกรรมและการด�าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	และธุรกิจรายใหม่	ประการที่

สองคอื	เพิม่ประสทิธภิาพและขดีความสามารถของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	ซึง่นโยบาย

หรือโครงการที่จะเพิ่มความรู้	 ความช�านาญและความสามารถของวิสาหกิจและลูกจ้างเพื่อ 

เสริมสร้างความสามารถในการพฒันาและการแข่งขนั	ได้แก่	การพฒันาธุรกจิรายใหม่	การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล	การบริการให้ค�าปรึกษา	การส่งเสริมเทคโนโลยี	การพัฒนาสินค้า	การตลาดและ

การส่งเสรมิการขายต่างๆ	และประการทีส่ามคอื	ส่งเสรมิความสามารถในการเข้าถงึแหล่งเงนิทุน

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
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การศึกษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีต่อ SMEs ไทย

 	3.	สิงคโปร์

 ภาพรวมของนโยบายทางเศรษฐกิจและการลงทุน

	 ในภาพรวมระบบเศรษฐกิจของสิงคโปร์ค่อนข้างมีความชัดเจน	นั่นคือ	การคงไว้ซึ่งความเป็น

ตลาดเสรี	เป็นศูนย์กลางของธุรกิจโลก	ทั้งด้านการค้า	การลงทุน	และการเงิน	

	 สิงคโปร์ให้ความส�าคัญกับสาขาทางเศรษฐกิจในภาคการค้าและบริการ	 ในการขับเคลื่อน

เศรษฐกจิ	โดยสนบัสนนุและส่งเสรมิการอ�านวยความสะดวกทางการค้า	การลงทุน	การเงนิ	ระบบ

สาธารณูปโภค	 และระบบการคมนาคมขนส่ง	 รวมทั้งมีท่าเรือน�้าลึกและระบบการบริหารจัดการ 

ที่รวดเร็ว	 ส่งผลให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการให้บริการในหลายสาขาของภูมิภาค	 โดยเฉพาะ 

ด้านการขนส่ง	 การท่องเที่ยว	 และการค้า	 นอกจากนี้	 สิงคโปร์ยังเป็นศูนย์กลางทางการเงิน 

ของโลกด้วย

	 กฎหมายและกฎระเบียบด้านการลงทุน

	 สงิคโปร์ให้ความเท่าเทยีมกนัระหว่างนักลงทนุชาวสงิคโปร์และชาวต่างชาต	ิโดยชาวต่างชาติ

สามารถถือหุ้นได้ร้อยละ	100	ในธุรกิจเกือบทุกสาขา	ยกเว้น	(1)	ด้านการกระจายเสียง	และการ

จัดสรรคลื่นความถี่	 ถือหุ้นสูงสุดไม่เกินร้อยละ	49	(2)	 กิจการด้านหนังสือพิมพ์	 ถือหุ้นไม่เกิน 

ร้อยละ	5	ส่วนกิจการที่ห้ามนักลงทุนต่างชาติลงทุน	ได้แก่	ธุรกิจด้านกฎหมายและการประกอบ

อาชพีทนายความ	รวมถงึสาขาทีเ่กีย่วข้องกบักจิการวสิาหกจิของรฐั	โดยไม่ก�าหนดเงนิลงทุนขัน้ต�า่	

และอนุญาตให้นักลงทุนสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในสิงคโปร์	

	 กฎหมายและกฎระเบียบด้านการเงิน

	 ประเทศสิงคโปร์ไม่มีข้อก�าหนดหรือบทบัญญัติของกฎหมายใดท่ีควบคุมการน�าเข้าหรือ 

ส่งออกซึง่เงนิดอลลาร์สงิคโปร์หรอืเงนิตราต่างประเทศ	และควบคมุการแลกเปลีย่นเงนิในประเทศ

สิงคโปร์	 ดังนั้นบุคคลสามารถที่จะถือ	 ใช้	หรือโอนเงินทุนในสกุลเงินต่างๆ	 ได้อย่างเสรีโดยไม่มี

ข้อจ�ากัด	

 อีกทั้งการให้วงเงินสินเชื่อในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์	 ไม่ว่าจะเป็นจ�านวนเท่าใดก็ตามของ

สถาบนัการเงนิแก่ผูท้ีม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศและผูท้ีม่ถีิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศนัน้	สามารถท่ีจะด�าเนนิการ

ได้โดยไม่ต้องปรึกษากับ	Monetary	Authority	of	Singapore	(MAS)	 ก่อน	 และสามารถที่จะ 

น�าเข้ามาหรือส่งออกจากสิงคโปร์ซึ่งเงินดังกล่าวได้โดยไม่มีข้อจ�ากัดใดๆ	 ท่ีเป็นไปในแง่ของ

กจิกรรมทางเศรษฐกจิในสงิคโปร์	แต่ทัง้นี้ไม่รวมถงึการกระจายการลงทนุทางการเงนิในหลกัทรพัย์

หลายๆ	ประเภท	
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	 มาตรการด้านภาษี	

	 สิงคโปร์เป็นประเทศที่เล็กที่สุดประเทศหนึ่งในโลก	 ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติมากเหมือน

ประเทศอืน่	แต่มฐีานะทางเศรษฐกจิด	ีเพราะสงิคโปร์พัฒนาเศรษฐกจิด้านการค้า	โดยเป็นประเทศ

พ่อค้าคนกลางในการขายสินค้าเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษี	ท�าให้สินค้าที่ผ่านทางสิงคโปร์

มีราคาถูก

	 เพื่อเป็นการจูงใจให้มีการค้าการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 สิงคโปร์มีการให้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษมีากมายกบันกัลงทนุต่างชาต	ิและส่งเสรมิให้มกีารไปลงทนุในต่างประเทศ	อาทิ

เช่น	การไม่เรียกเก็บ	Capital	Gain	Tax	อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพียงร้อยละ	17	เท่านั้น	(อาจ

ลดลงตามฐานของรายได้)	อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต�่า	การใช้ระบบ	Single	Tier	System	

(การจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลถือเป็นภาษีสุดท้าย	ไม่มีการเสียภาษีส�าหรับเงินปันผลหลังจากนั้น)	

และการยกเว้นภาษสี�าหรบัเงนิปันผลรบั	และทีส่�าคญัยิง่คอื	สงิคโปร์มกีารจดัเกบ็ท่ีมปีระสทิธิภาพ

และไม่มีปัญหาเรื่องคอรัปชั่นเหมือนประเทศสมาชิกอื่น

	 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ	17	 เป็นอัตราที่จัดเก็บส�าหรับก�าไรตั้งแต่	290,001	SGD	 

ขึ้นไป	 ส�าหรับก�าไรที่น้อยกว่านั้น	 จัดเก็บในอัตราดังนี้	 ก�าไร	0	-	10,000	SGD	 ได้รับยกเว้น 

ร้อยละ	75	ของก�าไร	ก�าไรตั้งแต่	10,001	-	290,000	SGD	ได้รับยกเว้นร้อยละ	50	ของก�าไร	

	 ส�าหรับมาตรการทางภาษีเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อม	 (SMEs)	 สิงคโปร์มี

มาตรการช่วยเหลือ	SMEs	หลายประการ	เช่น	ให้เงินช่วยเหลือร้อยละ	5	ของรายได้ในปี	2555	

สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและการปรับปรุงโดยให้หักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้	4	 เท่า	 แต่ไม่เกิน	

1,600,000	SGD	 หรือเลือกรับเงินสดร้อยละ	30	 ของรายจ่ายท่ีได้รับสิทธิ	 ส�าหรับกิจกรรม 

ดังต่อไปนี้	วิจัยและพัฒนา	Approved	design	การได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา	การจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา	การซื้อหรือการเช่า	Prescribed	Automation	Equipment	และการจัดอบรม

พนักงาน	 นอกจากนี้ยังมีมาตรการส่งเสริมให้	SMEs	 ไปลงทุนในต่างประเทศ	 โดยยอมให้ 

หักค่าใช้จ่ายได้	2	 เท่าส�าหรับรายจ่ายค่าเดินทางไปต่างประเทศ	 เพื่อสร้างธุรกิจและรายจ่าย 

ในการศึกษาลู่ทางการท�าธุรกิจในต่างประเทศ	

	 มาตรการที่มิใช่ภาษีและกฎระเบียบทางการค้า	

	 •	 สงิคโปร์เป็นประเทศทีเ่ข้มงวดกบัมาตรการสขุอนามยัของสนิค้าท่ีน�าเข้าเพ่ือจ�าหน่ายและ

บริโภคในสิงคโปร์	

	 •	 การอนุญาตให้แรงงานไทยเข้าไปท�างานภาคบริการ	จะมีการให้ใบอนุญาต	3	แบบ	คือ	1)	

E	Pass	ใบอนุญาตท�างานระดับวิชาชีพ	(Professional)	และระดับบริหาร	(Executive)	2)	S	Pass	

ซึง่เป็นการอนญุาตท�างานส�าหรบัแรงงานมฝีีมอืระดบักลาง	3)	Work	Permit	เป็นใบอนญุาตท�างาน
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การศึกษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีต่อ SMEs ไทย

ประเภทกึ่งฝีมือ	(Semi-skilled	Labor)	และแรงงานมีฝีมือน้อย	(Unskilled	Labor)	และสิงคโปร์

ได้ก�าหนดสาขาที่อนุญาตให้แรงงานต่างชาติเข้ามาท�างานเป็น	5	สาขา	คือ	การก่อสร้าง	อู่ต่อเรือ	

งานรับใช้ในบ้าน	การผลิต	บริการ	โดยไทยอยู่ในกลุ่มประเทศ	Non-Traditional	Source	(NTS)	

ซึ่งอนุญาตให้ท�างานเฉพาะ	3	 สาขาแรก	 และไม่สามารถอนุญาตให้เข้าท�างานในสาขาแรงงาน

ภาคบริการได้	

	 ภาพรวมของนโยบายต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 สิงคโปร์มีองค์กรที่ท�าหน้าที่หลักในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 คือ	

Standards,	Productivity	and	Innovation	for	Growth	Board	(SPRING)	ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวง

การค้าและการอุตสาหกรรม	(Ministry	of	Trade	and	Industry)	มีหน้าที่พัฒนาหน่วยธุรกิจและ

สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้าของสิงคโปร์	 โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	 ในการให้ความ

ช่วยเหลอืทางด้านการเงนิ	การพัฒนาขดีความสามารถ	การพฒันาการบรหิาร	ให้ความช่วยเหลอื

ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการเข้าถึงตลาด	 อีกท้ังยังด�าเนินมาตรการรับประกันหนี้	

(Loan	Insurance	Scheme)	เพื่อสร้างช่องทางให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าถึง

แหล่งเงินทุน	โดยการเข้าไปรับประกันหนี้อีกด้วย	

	 ส�าหรบัการช่วยเหลอืด้านการเงนิ	SPRING	มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลอืและอ�านวยความ

สะดวกกับ	SMEs	ในการกู้เงินจากธนาคาร	โดยการให้	line	of	credit	และ	share	risks	ในอัตรา

ร้อยละ	80	 ภายใต้โครงการ	Local	Enterprise	Financial	Scheme	(LEFS)	 หรือในรูปของ	

Voucher	Scheme	ให้ความช่วยเหลอืบรษิทัให้มเีงนิทนุเพือ่ปรบัปรงุให้มเีทคโนโลย	ีและ	Innovation	

ใหม่ๆ	และมีศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต	โดยมูลค่าของ	voucher	ใบละ	5,000	

เหรียญสิงคโปร์	 มอบให้บริษัทที่ยื่นขอและร่วมมือด�าเนินการกับ	Spring-funded	Centres	of	 

Innovation	(COIs)	ซึง่บรษิทัทีส่ามารถยืน่ใบสมัครขอรบัการสนบัสนนุจะต้องเป็นบรษัิทท่ีมเีจ้าของ

เป็นคนท้องถิ่นร้อยละ	30	และมีการลงทุนด้านทรัพย์สินมูลค่าต�่ากว่า	15	ล้านเหรียญสิงคโปร์

	 นอกจากนั้นสิงคโปร์ยังมีมาตรการอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม	 อาทิ	 มาตรการทางภาษีอากร	 ให้ข้อมูลข่าวสาร	 การฝึกอบรมบุคลากร	 และการให้ 

ค�าแนะน�าต่างๆ	โดยมีหน่วยงานชื่อ	Enterprise	Development	Centres	(EDCs)	ท�าหน้าที่เป็น

ศูนย์รวมของผู้ให้ค�าแนะน�าซึ่งสามารถให้ค�าแนะน�าได้ทั้งด้านกฎหมาย	การเงิน	การบริหาร	และ

ธุรกิจและการพัฒนาและวิจัยเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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   4.	ไทย

 

 ภาพรวมของนโยบายทางเศรษฐกิจและการลงทุน

	 ในทางเศรษฐกจิ	ประเทศไทยมีการขยายตวัทางเศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่ง	การส่งออกท่ีแขง็แกร่ง	

และตลาดผูบ้ริโภคภายในประเทศทีต่ืน่ตวั	นอกจากน้ี	ทรพัยากรธรรมชาตอัินอุดมสมบรูณ์ประกอบ

กบัแรงงานทีม่ฝีีมอืและประสทิธภิาพยงัช่วยดงึดดูนกัลงทนุต่างชาต	ิเสรมิสร้างความมัง่คัง่ให้ธรุกจิ	

และพฒันาอตุสาหกรรมของประเทศ	มโีครงสร้างพืน้ฐานพร้อมสิง่อ�านวยความสะดวกในการขนส่ง

ที่ทันสมัย	 การคมนาคมและโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้า	 มีนิคมอุตสาหกรรมที่ 

น�าเสนอสิ่งอ�านวยความสะดวกอันทันสมัยและบริการสนับสนุนที่ตอบสนองความต้องการของ 

ทั้งบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่	และบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม	

	 กฎหมายและกฎระเบียบด้านการลงทุน

	 นโยบายการลงทุนของประเทศไทยมีความชัดเจนโดยมุ่งเน้นการเปิดเสรีและส่งเสริมการค้า

เสร	ีรัฐบาลส่งเสรมิการลงทนุจากต่างประเทศทีน่�าไปสูก่ารพัฒนาทกัษะ	เทคโนโลย	ีและนวตักรรม

อย่างจริงจัง	 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจากผลการส�ารวจนานาชาติให้เป็นแหล่งรองรับการ

ลงทุนที่น่าดึงดูดที่สุดแห่งหนึ่งอย่างต่อเนื่อง	ในปี	2553	ธนาคารโลกได้จัดให้ไทยเป็นประเทศที่มี

ความสะดวกในการด�าเนินธุรกิจมากเป็นอันดับที่	12	ของโลก	โดยปัจจุบันรัฐบาลให้ความส�าคัญ

ในการส่งเสริมและชักจูงอุตสาหกรรม	6	สาขาหลัก	ซึ่งถือเป็นหัวใจส�าคัญในการพัฒนาประเทศ	

ได้แก่	1)	เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	2)	พลังงานทดแทน	3)	ยานยนต์	4)	อิเล็กทรอนิกส์

และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5)	 แฟชั่น	 และ	6)	 บริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงซึ่งรวมถึง

อุตสาหกรรมบันเทิง	 บริการเพ่ือสุขภาพ	 และการท่องเที่ยว	 รวมทั้งได้ออกนโยบายเร่งส่งเสริม 

การลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ	 ด้วยการปรับปรุงกฎระเบียบ	 และปฏิรูปกฎหมายหลายฉบับ	 

เพือ่ขจดัอปุสรรคทางการค้า	และการท�าธรุกจิตามแนวทางในการเร่งรดัการเปิดเสรขีองความตกลง

เสรีอาเซียน	 รวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนตามประกาศของคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน	

 กฎหมายและกฎระเบียบด้านการเงิน

	 กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายทางการเงิน	 

โดยก�าหนดยุทธศาสตร์ภายใต้วิสัยทัศน์	 “มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง	 เพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันของไทยในอาเซียน”	เรื่องการให้ความสนับสนุนแก่	SMEs	ในร่างก�าหนด

ว่า	 กระทรวงการคลังควรมีบทบาทในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	

โดยสนับสนุนทางการเงินผ่านทางสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรน	 การประสานกับธนาคารโลก	(World	
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การศึกษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีต่อ SMEs ไทย

Bank)	และธนาคารพัฒนาเอเชีย	(Asian	Development	Bank	:	ADB)	ในการให้ความช่วยเหลือ

ทางวิชาการแก่	SMEs	 เพ่ือพัฒนาทักษะ	 ความเชี่ยวชาญ	 และความสามารถในการแข่งขัน	

สนบัสนนุการด�าเนนิการของบรรษทัประกนัสินเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม	(บสย.)	ในการค�า้ประกนั

สินเชือ่	SMEs	การสนบัสนนุธรุกจิร่วมลงทนุให้เข้ามามบีทบาทในการพัฒนาศักยภาพของ	SMEs

	 การสนบัสนนุ	ด้านมาตรการภาษแีละการเงนิส�าหรบั	SMEs	ทีม่ศีกัยภาพและประสงค์จะขยาย

การลงทุนไปยังประเทศอื่นในอาเซียนโดยเฉพาะในเรื่องการค้าประกันการลงทุนและการประกัน

ความเสี่ยง	 โดยให้มีการหารือร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย	(SME	Bank)	 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย	(EXIM	Bank)	

สมาคมธนาคารไทย	และส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(เป็นการด�าเนินการต่อเนื่อง	

โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 คือ	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 และส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	

เป็นการด�าเนินการภายใต้	AEC	และ	ASEAN	Socio-Cultural	Community	:	ASCC)	

	 มาตรการด้านภาษี

	 ประเทศไทยมกีารปรบัทศิทางการปรบัโครงสร้างภาษเีพ่ือรองรบัการรวมตัวกนัเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนค่อนข้างมากเม่ือเทียบกับประเทศอื่น	 โดยสิ่งที่กรมสรรพากรได้ด�าเนินการไป

แล้วคือ	 การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ	30	 เหลือร้อยละ	23	 ในปี	2555	 

และ	ร้อยละ	20	ส�าหรับปี	2556	และ	2557	การเตรียมการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา	 โดยเน้นเรื่องการกระจายภาระภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล�้า	 และขณะเดียวกันการปรับ

อัตราภาษีให้แข่งขันกับต่างประเทศได้	

	 การเร่งรัดให้มอีนุสญัญาภาษซ้ีอนระหว่างประเทศในภูมภิาคอาเซยีน	เตรยีมการออกมาตรการ

ต่างๆ	เช่น	มาตรการก�าหนดราคาโอน	(Transfer	Pricing)	มาตรการป้องกันการตั้งทุนต�่า	(Thin	

Capitalization)	 มาตรการป้องกันการกักเก็บก�าไรไว้ในประเทศที่มีอัตราภาษีต�่า	(Controlled	

Foreign	Company)	 รวมทั้งมาตรการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีเป็นการทั่วไป	(General	Anti	

Avoidance	Rule)	โดยที่มาตรการเหล่านั้นจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนระหว่างประเทศ		

	 นอกจากนี	้ยงัมมีาตรการด้านภาษเีพือ่ช่วยเหลอืและส่งเสรมิธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	

(SMEs)	 โดยการปรับลดอัตราภาษีส�าหรับธุรกิจ	SMEs	 เป็นการเฉพาะให้กับบริษัทไทยท่ีมี 

ทนุจดทะเบยีนช�าระแล้วไม่เกนิ	5	ล้านบาท	และมรีายได้จากการขายหรอืให้บรกิารไม่เกนิ	30	ล้าน

บาท	อัตราภาษีที่จัดเก็บเป็นดังนี้	

	 •	 ยกเว้น	ส�าหรับก�าไรสุทธิตั้งแต่		1	-	300,000	บาท

	 •	 ร้อยละ	15	ของก�าไรสุทธิตั้งแต่	300,001	-	1,000,000	บาท

	 •	 ร้อยละ	20	ของก�าไรสุทธิตั้งแต่	1,000,001	บาทเป็นต้นไป
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	 มาตรการที่มิใช่ภาษีและกฎระเบียบทางการค้า

	 ประเทศไทยเป็นอกีประเทศหนึง่ในภมูภิาคทีม่กีารก�าหนดและออกมาตรการทางการค้า	รวมถงึ

มาตรการทีม่ิใช่ภาษ	ีที่ใช้ส�าหรบัปกป้องอตุสาหกรรมในประเทศ	อาทิ	มาตรการห้ามน�าเข้า-ส่งออก	

การขอใบอนุญาต	 การจ�ากัดปริมาณน�าเข้าของสินค้า	 การก�าหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัย	

มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด	เป็นต้น	

	 อย่างไรกด็	ีภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรอีาเซยีน	มาตรการทางการค้าของประเทศไทย

ส่วนใหญ่ได้ถูกขจัดไปหมดแล้วเมื่อปี	2553	

	 ภาพรวมของนโยบายต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

	 การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจไทยที่ผ่านมาเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ	 โดยเฉพาะ 

ในเรื่องความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนต�่า	 ส่งผลให้การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้น้อย	 

ขาดการวิจัยและพัฒนา	

	 ความส�าคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ท�าให้หน่วยงานภาครัฐต่างก�าหนด

มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อแก้ไขจุดอ่อน	 รวมถึงการจัดต้ังหน่วยงาน

เฉพาะเพือ่ท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบายและแผนการส่งเสรมิเฉพาะด้าน	เช่นเดียวกบัประเทศสมาชกิ

อาเซียนอื่นคือ	 ให้ความส�าคัญกับการผลักดันให้วิสาหกิจกลุ่มนี้มีศักยภาพและขีดความสามารถ

ในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

	 หน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	คือ	ส�านักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	หรือ	 สสว.	 การด�าเนินงานของ	 สสว.	 ส่วนใหญ่คือ 

การก�าหนดนโยบายและแผนพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการ	SMEs	สสว.	จงึได้จดัท�าแผนการ 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ฉบับที่	3	(พ.ศ.	2555	-	2559)	ซึ่งในการจัดท�าแผน

พฒันาน้ีได้มกีารพจิารณาถงึความเชือ่มโยงสอดคล้องกบัแผนต่างๆ	ท่ีเกีย่วข้อง	เช่น	แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	11	(พ.ศ.	2555	-	2559)	แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงต่างๆ	

รวมถึงแผนพัฒนาในระดับจังหวัด

	 แผนการส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	ฉบบัที	่3	(พ.ศ.	2555	-	2559)	ประกอบด้วย	

4	ยุทธศาสตร์หลัก	คือ

	 •	 ยุทธศาสตร์สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ 

	 	 ขนาดย่อมไทย

	 •	 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและ 

	 	 ขนาดย่อมไทย



รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง 
เเละขนาดย่อม ปี 2557 10-19

การศึกษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีต่อ SMEs ไทย

	 •	 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เติบโตอย่างสมดุลตาม 

	 	 ศักยภาพของพื้นที่

	 •	 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ 

	 	 ระหว่างประเทศ

10.2 ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

	 เป้าหมายของอาเซยีนคอื	ท�าให้เกดิการไหลเวยีนเสรีในด้านสนิค้า	บรกิาร	การลงทุน	งานฝีมอื	

และทุน	(Free	flow	of	Goods,	Free	flow	of	Services,	Free	flow	of	Investment,	Free	flow	of		

Skilled	labour	and	Free	flow	of	Capital)	ซึ่งจะส่งผลต่อ	SMEs	อย่างมาก	เพราะในอดีต	SMEs	

ส่วนใหญ่ไม่มีศักยภาพในการออกไปแข่งขันในต่างประเทศ	 หรือแข่งขันกับ	Multinational	 

company	ในตลาดภายในประเทศ	ดังนั้นการมีมาตรการลดภาษี		อุปสรรคทางการค้า	และการ

ปรับปรุงกฎระเบียบการลงทุนต่างๆ	 จะช่วยลดต้นทุนในการส�ารวจตลาด	 ลดการใช้ต้นทุนและ

ทรัพยากรในการวิจัย	 ลดกฎระเบียบและขจัดปัญหาอุปสรรค	 จึงเป็นการสร้างโอกาสให้	SMEs	 

ได้แข่งขันในตลาดอาเซียนได้	

	 การด�าเนินการไปสู่เป้าหมายดังกล่าวโดยอาศัยความตกลงหลักคือ	 ความตกลงการค้าสินค้า

ของอาเซียน	(ASEAN	Trade	in	Goods	Agreement	:	ATIGA)		ส่งผลให้สินค้ามีต้นทุนลดลงโดย

ภาษีที่ลดลงเหลือร้อยละ	0	 ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน	(ASEAN	Framework	 

Agreement	on	Services	:	AFAS)	ซึ่งเปิดให้บริษัทในอาเซียนสามารถเข้ามาท�าธุรกิจได้ง่ายขึ้น	

ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน	(ASEAN	Comprehensive	Investment	Agreement	:	ACIA)	

ให้การส่งเสรมิ	และคุม้ครองการลงทนุทัง้นกัลงทนุและการลงทนุของบรษิทัในอาเซยีน	ความตกลง

ร่วมกัน	(Mutual	Recognition	Arrangements	:	MRAs)	 ด้านบริการวิชาชีพเพ่ือการยอมรับ

คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ	 เมื่อมีการออกไปจัดตั้งกิจการในอาเซียน	 บริษัทก็สามารถน�า

บุคลากรวิชาชีพออกไปท�างานได้ในบริษัทตนเอง		เช่น	นักกฎหมาย		นักบัญชี	พยาบาล	วิศวกร	

สถาปนกิ	ฯลฯ	ความตกลงร่วมกนั	(MRAs)	ด้านสนิค้าเพือ่การยอมรบัคุณสมบติัของสนิค้าร่วมกนั

เพื่อช่วยลดการด�าเนินการที่สินค้าจะต้องผ่านการทดสอบหลายครั้งและสามารถขายได้ในทุกๆ	

ประเทศในอาเซียน	 นอกจากน้ี	 อาเซียนยังได้ร่วมจัดท�าข้อตกลงด้านความร่วมมือในด้านต่างๆ	

เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของอาเซียนให้ขยายตัวและไหลเวียนสะดวก	
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	 10.2.1	เป้าหมายส�าคัญของแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส�าหรับ	SMEs

	 มกีารจดัท�าหลักสูตรร่วมกนัส�าหรบัผูป้ระกอบการในอาเซยีน	การจดัต้ังศูนย์ให้บรกิารครบวงจร 

ส�าหรับ	SMEs	(SME	service	centre)	ที่เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและภูมิภาคย่อยของประเทศ

สมาชิก	 โครงการจัดต้ังการให้บริการทางการเงินส�าหรับธุรกิจ	SMEs	 ในแต่ละประเทศสมาชิก

อาเซยีน	จดัตัง้โครงการส่งเสรมิการฝึกปฏบิตังิานส�าหรบัเจ้าหน้าทีร่ะดับภมูภิาคเพ่ือพัฒนาความ

เชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที	่และจัดตั้งกองทนุเพือ่การพัฒนา	SMEs	ในระดับภูมภิาค	เพือ่เป็นแหล่ง

เงินทุนส�าหรับ	SMEs	ที่ประกอบธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน

	 10.2.2		SME	Strategic	Plan	of	Action	(2010	-	2015)
 

	 มีการศึกษาความเป็นไปได้ของ	SME	Credit	System	ส�าหรับการปรับปรุงการกู้ยืมเงินจาก

ธนาคารและการค�้าประกันเงินกู้ในอาเซียน	การพฒันา	Multi-media	Self-reliant	System	Toolkit	

Package	Hyperlink	of	National	SME	Portals	การจัดตั้งศูนย์ให้บริการครบวงจรส�าหรับ	SMEs	

(SME	service	centre)	ทีเ่ชือ่มโยงระหว่างภมูภิาคและภมูภิาคย่อยของประเทศสมาชกิ	การเผยแพร่

ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางการค้าและการลงทุนของ	SMEs	 ท้ังในและนอกภูมิภาค	 รวมถึง 

ข้อมูลการเปิดเสรีการค้า	(FTA)	และการลงทุนทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน	การเผยแพร่ข้อมูล

ในแนวกว้างให้	SMEs	 เกี่ยวกับงานแสดงสินค้าและเทศกาลต่างๆ	 และอ�านวยความสะดวกให	้

SMEs	ได้เข้าร่วมงาน	การแบ่งปันข้อมูลทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้	SMEs	ระหว่างประเทศสมาชิก

อาเซียน	 การพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้วัดผลการด�าเนินงาน	(KPIs)	 ส�าหรับนวัตกรรมของ	SMEs	 

การพัฒนาเทคโนโลยีของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	 การจัดท�า	Directory	of	 the	Outstanding	

ASEAN	SMEs	2011	และการจัดท�า	ASEAN	SME	Innovation	Awards	

 10.2.3		วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของนโยบายและกฎหมาย

 

	 ปัจจุบันผลของการจัดท�าข้อผูกพันเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุนในอาเซียนอยู่ใน 

ระดับต�่า	นอกจากนี้		แนวทางการเปิดเสรีของอาเซียนทั้งใน	5	เรื่องหลัก	ซี่งจะเป็นประโยชน์ต่อ	

SMEs	 ในอาเซียน	 คือ	Free	 flow	of	Goods,	Free	 flow	of	Services,	Free	 flow	of	 

Investment,	Free	flow	of	Skilled	 labour,	Free	flow	of	Capital	 ก็อาจไม่ได้สัมฤทธิ์ผล 

ต่อประโยชน์ของ	SMEs	แต่กลบัเกดิประโยชน์ต่อบรษิทัข้ามชาตทิัง้ท่ีเป็นอาเซยีนและไม่ใช่อาเซยีน
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การศึกษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีต่อ SMEs ไทย

 ในส่วนของไทยยังไม่พบว่ามีหน่วยงานภาครัฐใดที่มีแผนหรือด�าเนินการปฏิรูปกฎหมาย

ส�าหรบัการเปิดเสรหีรอืการน�าไปสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน		รวมทัง้กฎระเบยีบภายในประเทศ	

(Domestic	regulation)	 ทีม่คีวามล้าสมยัและเป็นอปุสรรคต่อธรุกจิขนาดเลก็ของไทย	 นอกจากนี	้ 

ยงัไม่มกีฎระเบยีบภายในและมาตรการใดทีช่่วย	SMEs	ไทย	ในการออกไปแข่งขนัในตลาดอาเซยีน	

โดยประเด็นปัญหาของไทยคอื	หน่วยงานต่างๆ	ด�าเนนิการโดยขาดการประสานงานและมเีป้าหมาย

ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและผู้ประกอบการไทย	และยังไม่ได้น�าสิทธิประโยชน์ของ

ความตกลง	ความร่วมมอื	หรอืข้อตกลงในอาเซยีน	มาใช้ให้เกดิประโยชน์อย่างเต็มท่ี

10.3 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อ SMEs ไทย
 

 10.3.1	นโยบายและกฎหมาย	

 

	 จากการศกึษาพบว่าแต่ละประเทศมีนโยบายในการเปิดการค้าเสร	ี เพราะเป็นกระแสโลก	กอปรกบั

การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซยีน	(ASEAN	Community)	และประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(AEC)	

แต่ในทางปฏิบัติแต่ละประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนก็ยังคงไว้ซึ่งข้อสงวนและกฎระเบียบ 

ในการปกป้องสนิค้า	การบรกิารและการลงทนุ	มากน้อยต่างกนัไปตามแต่สถานภาพของเศรษฐกจิ

และการเมืองของแต่ละประเทศ	 โดยไม่ท�าตามเป้าหมายการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	(AEC)	 ส่วนประเทศในกลุ่ม	CLMV	 ยังคงมีนโยบายในการรับการลงทุนเป็นหลัก	 

และมนีโยบายในการส่งเสรมิ	SMEs	แต่ยงัคงไม่มคีวามชดัเจนในการส่งเสรมิ	SMEs	ในการลงทุน

ในต่างประเทศ

	 ส่วนในประเทศเป้าหมาย	 คือ	 อินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	 สิงคโปร์	 การศึกษาพบว่า	 ประเทศ 

ดงักล่าวมกีารส่งเสริม	SMEs	ในการประกอบธรุกจิและการลงทุนในต่างประเทศมากขึน้	โดยเฉพาะ

ประเทศสงิคโปร์	ส่วนประเทศอนิโดนเีซยียงัคงเสมอืนเป็นประเทศรบัการลงทุนเป็นหลกัและยงัไม่

กระตือรือร้นในการลงทุนนอกประเทศและการร่วม	AEC	 มากนัก	 ส�าหรับประเทศมาเลเซีย	 

การศึกษาพบว่า	มีการให้น�้าหนักทั้งในประเทศและต่างประเทศค่อนข้างดีและมีระบบ	

	 ในด้านภาษ	ีจากการศกึษาพบว่า	สงิคโปร์เป็นประเทศทีจ่ดัมาตรการภาษีในการส่งเสรมิ	SMEs	

ในการคิดค้นนวตักรรม	 เทคโนโลย	ี และการลงทนุในต่างประเทศมากท่ีสดุในภูมภิาค	 รองลงมาคือ

ประเทศมาเลเซียที่ให้ประโยชน์ทางภาษีในเรื่องของการเริ่มธุรกิจและนวัตกรรม	 อินโดนีเซีย 

มีให้ประโยชน์ทางภาษีแก่	SMEs	 กรณีมีรายได้ต�่ากว่า	50,000	 ล้านรูเปียห์	 (ประมาณ	150	 

ล้านบาท)	เสียภาษีจากอัตราปกติร้อยละ	25	เป็นร้อยละ	12.5	(ร้อยละ	50)	ส่วนประเทศไทยมี
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มาตรการภาษีให้กับ	SMEs	โดยยกเว้นภาษีส�าหรับก�าไรสุทธิไม่เกิน	300,000	บาท	และจัดเก็บ

ในอัตราร้อยละ	15	ส�าหรับก�าไรสุทธิ	300,001	-	1,000,000	บาท

 10.3.2	ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

 

	 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบตามแผนงานการน�าไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC	 

Blueprint)	จะเห็นว่า	ทุกองค์ประกอบเป็นการสร้างโอกาสให้แก่	SMEs	ทั้งสิ้น	ไม่ว่าจะเป็นการ

เป็นตลาดและฐานการผลติเดยีวกนั	การสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนั	การพฒันาเศรษฐกจิ

อย่างเสมอภาค	ตลอดจนการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก	องค์ประกอบของ	AEC	Blueprint	

ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ	SMEs	 คือ	 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค	ซึ่งเล็งเห็นความส�าคัญ

ของ	SMEs	 ที่เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาค	 และได้วางแนวทางการพัฒนา	

SMEs	 ไว้หลายเร่ือง	 รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนา	SMEs	 ส�าหรับภูมิภาค	ASEAN		 

อย่างไรก็ตาม	การด�าเนินการตามแผนงานในแต่ละเรื่องยังมีความล่าช้าและยังขาดความร่วมมือ

ในภูมิภาคอย่างจริงจัง		

	 ในส่วนของการค้าสินค้านั้น	แม้ว่าจะมีการลดภาษีน�าเข้าลงถึงร้อยละ	0	ไปแล้วส�าหรับสินค้า

เกือบทั้งหมด	(ประมาณร้อยละ	99)	 แต่อุปสรรคส�าคัญที่ยังขจัดไม่หมดตามเป้าหมายคือ	 เรื่อง

ของมาตรการและอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี	(Non-Tariff	Measure	:	NTM	/	Non-Tariff	 

Barrier	:	NTB)	โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มเกษตรและอาหาร	กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์	

เหล็ก	ยาและเวชภัณฑ์	

	 ในส่วนของการค้าบริการและการลงทุน	 แม้ว่าเป้าหมายของ	AEC	Blueprint	 คือ	 การลด/

ยกเลิกข้อจ�ากัดในการเข้าสู่ตลาด	(Limitation	to	Market	Access)	และข้อจ�ากัด	 ในการปฏิบัติ

เยี่ยงคนชาติ	(Limitation	to	National	Treatment)	แต่ในทางปฏิบัติ	ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ยัง

คงสงวนมาตรการและกฎระเบียบที่เป็นข้อจ�ากัดดังกล่าวอยู่	 โดยอาศัยความยืดหยุ่นภายใต้

กระบวนการเจรจาและมาตรการบางประการก็ไม่ถือว่าขัดกับแนวทางของ	AEC	Blueprint	 เช่น	

ภาษีการอุดหนุน	ที่ดิน	บุคลากร	สัญชาติ	ประเภทนิติบุคคล	และสัดส่วนการถือหุ้น	ดังจะเห็นได้

จากข้อผูกพันในชุดที่	8	ซึ่งเป็นชุดล่าสุด	แม้ว่าจะมีการเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุนให้ได้

ถึงร้อยละ	80	ของ	12	สาขาบริการหลักและ	180	กว่าสาขาย่อย	

	 ในภาพรวม	 ประเทศสมาชิกอาเซียนยังไม่ค�านึงถึงการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน	 

เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการแข่งขันกับภูมิภาคอื่นเท่าที่ควร	 และยังมีนโยบายรักษา 
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การศึกษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีต่อ SMEs ไทย

ผลประโยชน์ของประเทศตนเองอยู่	 ประเทศไทยเองมีความต่ืนตัวในเรื่อง	AEC	 ในช่วงหลัง	 

พร้อมกับความต่ืนกลัว	 แต่ยังไม่มีการประสานงานกันอย่างเป็นรูปธรรมของหน่วยงานต่างๆ	 

ซึง่หากไม่มกีารปรับเปลีย่นการด�าเนนิงานเพือ่เข้าสูเ่ป้าหมายในปี	2558	ผลประโยชน์อาจจะตกกบั

ธรุกจิขนาดใหญ่ของประเทศสงิคโปร์และประเทศนอกกลุม่อาเซยีน	ท่ีมคีวามพร้อมและใช้ประโยชน์ 

จากกรอบ	AEC	ได้

10.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

	 10.4.1	การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

	 กฎหมายที่ควรปรับปรุงแก้ไขมี	2	 ประเด็นคือ	 กฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน	 และกฎหมายที่

เกี่ยวกับภาษีอากร

 1.1	กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการเงนิ		มีข้อเสนอเกีย่วกบักฎหมายท่ีเกีย่วกบัการเงนิ	ท่ีเห็นสมควร

ต้องพจิารณาคือ	ร่าง	พ.ร.บ.	หลกัประกนัทางธรุกจิ	และ	พ.ร.บ.	บรรษัทประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรม

ขนาดย่อม	พ.ศ.	2534

  

 (1)	ร่าง	พ.ร.บ.	หลักประกันทางธุรกิจ

	 ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นปัญหาใหญ่ของ	SMEs	 ไม่เฉพาะแต่ใน

ประเทศไทย	ซึ่งปัญหาหลักของ	SMEs	ในการขอสินเชื่อคือ	การขาดประวัติในการประกอบธุรกิจ	

และการขาดหลกัฐานทางการเงนิทีน่่าเชือ่ถอื	และทีมั่กเป็นปัญหามากท่ีสดุคือ	การขาดหลกัประกนั

สินเชื่อ	 แม้จะได้มีการร่าง	 พ.ร.บ.	 หลักประกันทางธุรกิจ	 โดยกระทรวงการคลังและกระทรวง

ยุติธรรมมาร่วมสิบปีแล้ว	 แต่ร่าง	 พ.ร.บ.	 ฉบับนี้ก็ยังไม่มีการน�าเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา	 

หากร่าง	พ.ร.บ.	ฉบบันีม้ผีลใช้บงัคบั	น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ	SMEs	ในการใช้กจิการ	สนิค้าคงคลงั	

วัตถุดิบในการผลิต	 สิทธิเรียกร้อง	 มาเป็นหลักประกันเพิ่มเติมในการขอสินเชื่อได้	 ดังนั้น	 สสว.	

อาจช่วยผลักดันร่าง	 พ.ร.บ.	 ฉบับนี้ให้การพิจารณาเกิดผลอย่างจริงจัง	 นอกจากนั้น	 สสว.	 

อาจช่วยผลักดันให้เพิ่ม	 “ทรัพย์สินทางปัญญา”	 เข้าไว้เป็นหลักประกันทางธุรกิจอีกประเภทหนึ่ง

ในร่าง	 พ.ร.บ.	 ฉบับน้ีให้ชัดเจน	 รวมถึงวิธีการประเมินมูลค่าและการบังคับหลักประกันเพื่อ

ประโยชน์ของ	SMEs	ไทยต่อไป
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  (2)	พ.ร.บ.	บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	พ.ศ.	2534

	 การค�้าประกันสินเชื่อให้กับ	SMEs	 โดยสถาบันของรัฐเป็นมาตรการทางการเงินแบบหนึ่ง 

ทีห่ลายประเทศในอาเซยีนด�าเนนิการอยู	่เช่น	มาเลเซยี	อนิโดนเีซยี	ฟิลปิปินส์	รวมทัง้ประเทศไทย	

ในส่วนของไทย	มกีารตรา	พ.ร.บ.	บรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม	พ.ศ.	2534		โดย

จัดตั้งบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	 (บสย.)	 ขึ้นมาช่วยค�้าประกันสินเชื่อให้แก่	

SMEs	 แต่ตาม	 พ.ร.บ.	 ดังกล่าว	 บสย.	 สามารถค�้าประกันได้เฉพาะสินเชื่อที่	SMEs	 มีอยู่กับ

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเท่าน้ัน	 บสย.	 ไม่สามารถค�้าประกันสินเชื่อให้กับ	

SMEs	ที่มีอยู่กับบริษัทสินเชื่อที่มิใช่สถาบันการเงิน	ประเภท	Non-Bank	ได้	เช่น	การท�าเช่าซื้อ	

สิสซิ่ง	 หรือแฟกตอริ่ง	 ฯลฯ	 ซึ่ง	SMEs	 ส่วนใหญ่มีการใช้บริการสินเชื่อประเภท	Non-Bank	 

Services	 อยู่เป็นจ�านวนมาก	นอกจากนั้น	 ตาม	พ.ร.บ.	 ปัจจุบัน	บสย.	 ไม่สามารถค�้าประกัน	

SMEs	ที่มีการรวมตัวในรูปกลุ่มธุรกิจได้	เช่น	cluster	หรือวิสาหกิจชุมชน	อีกทั้งยังไม่สามารถ

ค�้าประกันหนี้ที่มีรูปแบบนอกเหนือไปจากสินเชื่อได้	 เช่น	 หนี้ ในการปฏิบัติตามสัญญา	 

การออกตราสารหนี้	เช่น	การระดมทุนผ่านตลาดทุนโดยการออกหุ้นกู้	

	 ดงันัน้	สสว.	ในฐานะผูม้หีน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ	SMEs	อาจพจิารณา

ผลักดันให้มีการแก้ไข	พ.ร.บ.	บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	พ.ศ.	2534	เพื่อให้	

บสย.	มีขอบเขตค�้าประกันกว้างขึ้นกว่าปัจจุบันเพื่อประโยชน์ของ	SMEs	ไทย

 1.2	กฎหมายทีเ่กีย่วกบัภาษีอากร		แม้ว่าในปัจจบุนัประเทศไทยจะมมีาตรการด้านภาษีท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อ	SMEs	 แต่จากการศึกษาพบว่ายังไม่เพียงพอต่อผู้ประกอบการ	SMEs	 กอปรกับ 

หลายประเทศในอาเซียน	 มีมาตรการภาษีที่เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการ	SMEs	 ที่ดีกว่า

ประเทศไทย	จึงมีข้อเสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร	แบ่งเป็นมาตรการภาษี

เพื่อส่งเสริม	SMEs	 ภายในประเทศ	 และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม	SMEs	 ในการลงทุน 

ต่างประเทศ

  (1)	มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม	SMEs	ภายในประเทศ

   (1.1)	 ปรับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับ	SMEs	และเงื่อนไข		ควรก�าหนดอัตรา

ภาษีเงินได้ส�าหรับก�าไรสุทธิส่วนที่เกิน	1	ล้านบาท	เป็นร้อยละ	15	และควรปรับเงื่อนไขการเป็น	

SMEs	 ส�าหรับการใช้สิทธิประโยชน์ในอัตราภาษีเงินได้น้ี	 โดยควรปรับทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 

ให้สูงกว่า	5	 ล้านบาท	 ซึ่งอาจเป็น	20	 ล้านบาท	 และปรับรายได้จากการขายและให้บริการให้ 

สูงกว่า	30	ล้านบาท	ซึง่อาจเป็น	100	ล้านบาทหรอืมากกว่า	เพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาพความเป็น

จรงิของ	SMEs	ไทยและเทียบเคียงกับประเทศอื่นในอาเซียนได้
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การศึกษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีต่อ SMEs ไทย

   (1.2)	 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับ	SMEs	 ที่เป็นนิติบุคคลเป็นระยะเวลา	 

3	ปีแรก	นับจากวันเริ่มประกอบการเพื่อส่งเสริมการเริ่มธุรกิจ	คล้ายกับสิทธิประโยชน์เรื่องภาษี

เงินได้ของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	 และเป็นการลดความเหลื่อมล�้าทางภาษีท่ีให้กับ

บริษัทต่างชาติที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

   (1.3)	 การเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา	ส�าหรับ	SMEs	ในอัตราร้อยละ	75	ของยอด

รายรับ	 ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาส�าหรับเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตาม

มาตรา	40(5)	-	40(8)	 และมีผลการค�านวณภาษีใกล้เคียงกับการประเมินภาษีจากยอดรายรับ	 

ในอัตราร้อยละ	5	ของตามมาตรา	71(1)	แห่งประมวลรัษฎากร	ทั้งนี้	เพื่อให้	SMEs	สามารถเลือก

หกัค่าใช้จ่ายตามจริง	หรอืหกัค่าใช้จ่ายแบบเหมา	อนัจะท�าให้	SMEs	มคีวามสะดวกในการยืน่แบบ

และค�านวณต้นทุนทางภาษี	รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้	SMEs	เข้าสู่ระบบเพิ่มมากขึ้น	

   (1.4)	 หักค่าใช้จ่ายได้	2	 เท่าหรือมากกว่า	 ส�าหรับค่าใช้จ่ายที่	SMEs	 ใช้ไปในการ

คิดค้นนวัตกรรมใหม่	การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	และการซื้อนวัตกรรมใหม่ๆ	เพื่อเพิ่ม

ผลผลิตและพฒันาสินค้า	ทัง้นี	้เพือ่เป็นการกระตุน้ให้	SMEs	ไทย	มกีารคิดค้นหรอืใช้นวัตกรรมใหม่	

ซึ่งประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์	ใช้มาตรการลักษณะนี้ในการส่งเสริม	SMEs

 

	 	 (2)	มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม	SMEs	ในการลงทุนต่างประเทศ

	 	 	 เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริม	SMEs	 ไทย	 ในการลงทุนต่างประเทศ	 ควรมีการ

ปรับปรุงมาตรการทางภาษีดังนี้

   (2.1)		หักค่าใช้จ่ายได้	2	 เท่าหรือมากกว่า	 ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 

ต่างประเทศเพือ่สร้างธรุกจิหรอืเพือ่ศกึษาลูท่างในการท�าธรุกจิในต่างประเทศ	ซึง่ประเทศสงิคโปร์

ใช้มาตรการลักษณะนี้ในการส่งเสริม	SMEs

   (2.2)	 ยกเว้นภาษเีงนิปันผลจากเงนิลงทนุในต่างประเทศของ	SMEs	ไทย	โดยไม่ต้อง

มเีงือ่นไข	เพือ่ส่งเสริมให้	SMEs	น�าผลก�าไรจากการลงทนุในต่างประเทศกลบัเข้ามาในประเทศไทย	

	 10.4.2		 การส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานของทุกภาคส่วนและมาตรการส่งเสริม 
		 	 	 		SMEs	ไทยสู่	AEC

	 ปัญหาส่วนใหญ่ของประเทศไทยคือ	การขาดการบูรณาการร่วมกันของทั้งภาครัฐและเอกชน	

รวมถึงการขาดการเป็นศูนย์กลางหรือเจ้าภาพในแต่ละเรื่องที่ส�าคัญ



10-26 SMEs
WHITE PAPER 2014

	 (1)	รัฐควรก�าหนดมาตรการเชิงรุกและเชิงรับ	 ตลอดจนก�าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ	 เป็น	 

package	 ให้มีความชัดเจน	 เพื่อให้ผู้ประกอบการ	SMEs	 น�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการ

ลงทุน

	 (2)	การปรับปรุงบทบาทและหน้าที่ขององค์กรภาครัฐ	 สรุปได้ดังนี้	 ส�านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	 ควรปรับทิศทางและปรับปรุงกฎระเบียบ	 เพื่อส่งเสริมการลงทุนใน 

ต่างประเทศของ	SMEs	และเพือ่ให้	SMEs	สามารถเข้าถงึสทิธปิระโยชน์ได้สะดวกมากขึน้	ไม่ยุง่ยาก

ซับซ้อนในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน	ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

ควรปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดตั้งและปรับปรุงกฎระเบียบ	 เพื่อให้	 สสว.	 เป็นผู้ดูแล	SMEs	 

อย่างแท้จริง	 ให้เป็นหน่วยงานหลักในเรื่องการจัดตั้งศูนย์กลางบริการการลงทุนส�าหรับ	SMEs	 

(One-Stop	Service	Center)	 โดย	 สสว.	BOI	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 และกระทรวงพาณิชย์	 

ควรมบีทบาทและกฎระเบยีบชดัเจนในการจดัตัง้และจดัการกองทนุเพือ่ส่งเสรมิ	SMEs	โดยพจิารณา

จากแนวทางของ	AEC	Blueprint	และบูรณาการให้ไปในทิศทางเดียวกัน	รวมทั้งควรมีผู้แทนของ	

สสว.	เข้าไปมีส่วนร่วมในการเจรจากรอบ	ASEAN	และ	FTA	อื่นๆ	ด้วย	และ	สสว.	ต้องมีบทบาท

มากขึ้นในการเจรจากรอบ	AEC	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ	SMEs	ในลักษณะผสมผสานทั้งมาตรการ

เชิงรุกเพื่อส่งเสริมสนับสนุน	SMEs	 ให้มีความสามารถและมีความพร้อมในการออกไปลงทุน 

นอกประเทศ	และมาตรการเชิงรบัเพ่ือเตรยีมความพร้อมรบัการแข่งขนัให้กบั	SMEs	ภายในประเทศ		

นอกจากนี้	 สสว.	 ควรต้องมีอ�านาจเพิ่มเติมในการก�าหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริม	SMEs	

(สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอื่นๆ)	 ได้เช่นเดียวกับ	BOI	 และควรต้องพิจารณาทบทวนและ 

เน้นส่งเสริมในธุรกิจภาคบริการให้เป็นตัวน�าในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มากขึ้นและเป็นรูปธรรม	 

ตามแนวทางของโลกเศรษฐกิจในปัจจุบัน	

	 ในส่วนของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ	ควรมีการเพ่ิมบทบาทของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิบางแห่ง	

เช่น	 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย	 ควรเป็นท่ีปรึกษาแก่	SMEs	 ด้าน 

การท�าธุรกิจในต่างประเทศ	 เนื่องจากเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีความสามารถด้านการค้า

ระหว่างประเทศ	 อีกทั้งยังมีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์	 ด้านธุรกิจการค้าและการเงิน

ระหว่างประเทศ	 ธนาคารออมสิน	 ควรให้ความส�าคัญในการให้ความช่วยเหลือธุรกิจ	SMEs	 

รายย่อย	(micro	finance)	 โดย	 สสว.	 อาจจ�าเป็นต้องก�าหนดค�านิยามของ	SMEs	 รายย่อย	 

เพื่อการให้ความช่วยเหลือไปยังกลุ่ม	SMEs	รายย่อย	ที่ต้องการได้

	 (3)	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 (Human	Resources)	 ควรให้ความสนใจกับการพัฒนา

ทรพัยากรมนษุย์	(Human	Resources)	ตัง้แต่ภาคการศกึษา	การท�างาน	ความคิด	ตลอดจนสงัคม
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การศึกษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีต่อ SMEs ไทย

และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก	เช่น	โดยการให้ความรู้	การฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง	 การเสริมสร้างความเป็น	Entrepreneurship	 ให้กับผู้ประกอบการ	 ซึ่งรวมไปถึงการให้

ความรู้ด้านการตลาด	 การพัฒนาตราสินค้า	 (brand)	 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ	์ 

และความรู้ในเร่ืองของทรัพย์สินทางปัญญา	 โดยภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องต้องร่วมกัน

และประสานงานกันอย่างแท้จริงในการพัฒนาให้กับ	SMEs	นอกจากนั้น	ควรมีการพัฒนาความ

สามารถและทักษะของแรงงานมีฝีมือ	 และความสามารถในการเจรจาและประสานงานของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 อีกทั้งยังควรรุกไปให้ความรู้ความเข้าใจในด้านสังคมวัฒนธรรมของไทยให้กับ

กลุ่มประเทศอาเซียน	และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มประเทศ	CLMV	

	 (4)	การมีส่วนร่วมประสานงานทุกภาคส่วนของไทยกับกรอบแนวทางของ	AEC	Blueprint	

ควรเน้นเป้าหมายของ	ASEAN	 และ	AEC	 ว่าเป็นการรวมตัวกันในกลุ่มประเทศสมาชิก	 

เพื่อแข่งขันกับประเทศภายนอกกลุ่ม	รวมทั้งการร่วมกัน	(integration)	ของ	SMEs	ในประเทศ

สมาชิก	ASEAN	 เพื่อความแข็งแกร่ง	 โดยต้องมีการร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์	การเป็นคู่ค้า	การร่วมลงทุน	(joint	venture)	ระหว่าง	SMEs	เพื่อเป้าหมายเดียวกัน	

แต่อย่างไรก็ตามปัญหาทางการเมืองอาจเป็นปัจจัยส�าคัญในการที่จะพัฒนาและด�าเนินการต่างๆ	

ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

	 (5)	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม		ได้แก่	เรื่องการด�าเนินการในการพัฒนา	SMEs	ร่วมกันตามกรอบ	

AEC	และความร่วมมือของ	SMEs	ในกลุ่มอาเซียน	การพิจารณาจัดตั้งกองทุนประเภท	Private	

Equity	Fund	เพือ่ใช้เป็นแหล่งเงนิทนุ	ในการส่งเสรมิผูป้ระกอบการ	SMEs	ไทย	การให้เงนิอดุหนนุ

ในด้านดอกเบี้ยและหลักประกันแก่	SMEs	ไทย	ที่ไปลงทุนในต่างประเทศ	ตลอดจนการสนับสนุน

ธุรกิจการค้าบริการเพื่อเป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ




