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9-1รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มบีทบาทส�าคญัยิง่ต่อเศรษฐกจิไทย แต่

อย่างไรกต็าม SMEs ส่วนใหญ่นัน้ ยงัประสบปัญหาในการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ 

ของภาครฐั ทัง้ยงัไม่สามารถใช้สทิธปิระโยชน์ทีภ่าครัฐมีให้ได้อย่างเกดิประโยชน์สงูสดุ ดงันัน้ 

การศกึษากฎหมาย และกฎระเบียบทีม่ผีลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิของ SMEs เพือ่ใช้เป็น

แนวทางในการพฒันา ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิ 

สังคม เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเอือ้ต่อการประกอบธรุกจิของ SMEs จงึ

มีความส�าคญั และความจ�าเป็นอย่างยิง่

เมื่อด�าเนินการศึกษาข้อมูลภาพรวมของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ส�าคัญต่อการ 

ส่งเสรมิการประกอบธรุกจิ SMEs ของไทย รวมทัง้ มาตรการส่งเสรมิ SMEs ของหน่วยงาน

ภาครฐั พบว่า กฎหมาย กฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบั SMEs แบ่งเป็น 3 ส่วนคอื

1) กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธุรกจิทัว่ไป มไิด้เฉพาะเจาะจงถงึผูป้ระกอบการ 

SMEs เป็นกฎหมายทีผู่ป้ระกอบการจ�าเป็นต้องทราบถงึกฎระเบยีบ และข้อบงัคบัต่างๆ รวมถงึ

บทลงโทษ หากมกีารด�าเนนิงานทีข่ดัต่อกฎระเบียบข้อบังคบัของรฐั  

2) กฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบันโยบายการส่งเสรมิ SMEs ได้แก่ พระราชบญัญตัิ

ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543

3) กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ SMEs เป็นการเฉพาะ ได้แก่ การให้สิทธิ

ประโยชน์ทางด้านภาษสี�าหรับ SMEs  โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณ ีคอื 

 3.1 การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านวิธีการค�านวณภาษี ได้แก่ การยกเว้น / 

  ลดอตัราภาษ ีการหกัค่าใช้จ่ายได้มากว่ารายจ่ายท่ีจ่ายจริง การหักค่าสกึหรอและ 

  เสือ่มราคาในอตัราเร่ง

 3.2 การให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษผ่ีานมาตรการส่งเสรมิ SMEs เช่น

  -  การส่งเสริมการลงทนุให้แก่ SMEs

  -  การส่งเสริมนติิบุคคลร่วมลงทนุกบั SMEs  

การศกึษาข้อมลูด้านกฎหมาย และกฎระเบยีบทีม่ผีลกระทบ
ต่อการด�าเนนิธรุกจิของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

บทที่ 9



การศึกษาข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

9-2 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การด�าเนนิการศกึษาครัง้นี ้ จะมุง่เน้นศกึษารายละเอยีด และผลกระทบของกฎหมาย  

กฎระเบยีบ ด้านการให้สทิธปิระโยชน์ทางด้านภาษสี�าหรับ SMEs ซึง่เป็นกฎหมาย กฎระเบยีบ

ทีเ่ก่ียวข้องกบั SMEs เป็นการเฉพาะ (ส่วนที ่3)

นยิามของ SMEs ของไทยแตกต่างจากนยิามในต่างประเทศดงันี้

- ไม่มีการแยกเกณฑ์ในการก�าหนดขนาดที่แตกต่าง ระหว่างภาคการผลิตกับ 

 ภาคบรกิาร

- ไม่มกีารใช้เกณฑ์รายได้ในการก�าหนดขนาดของวสิาหกจิ

- ให้เลอืกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง่โดยใช้ค�าว่า “หรือ” มิใช่ค�าว่า “และ”

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่านิยามของ SMEs ที่ใช้ในประเทศไทยน้ันค่อนข้างกว้าง ท�าให้

มาตรการในการส่งเสริม SMEs ต่างๆ ของภาครัฐไม่สามารถมุ่งเป้าไปที่กลุ่มธุรกิจที่ม ี

ขนาดเล็กทีต้่องการความช่วยเหลอืทีแ่ท้จริง

ทีม่า : กฎกระทรวงอตุสาหกรรม ก�าหนดจ�านวนการจ้างงาน และมลูค่าสนิทรพัย์ถาวรของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 
 ลงวนัที ่11 กนัยายน 2545
หมายเหตุ : กรณพีจิารณาการจ้างงาน/มลูค่าสนิทรพัย์ถาวรสทุธ ิไม่รวมทีด่นิแล้ว เป็นวสิาหกจิ 2 ขนาด ให้พจิารณาเกณฑ์ทีน้่อยกว่าเป็นหลกั

9.1  ผลการศึกษา

1) นิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย 

มูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิ
ไมรวมที่ดิน (ลานบาท)

การจางงาน (คน)

ประเภท
S M S M

< 50

< 50

< 15

< 25

51-200

51-200

16-30

26-50

< 50

< 50

< 30

< 50

51-200

51-200

31-60

51-100

กิจการผลิตสินคา

กิจการใหบริการ

กิจการคาปลีก

กิจการคาสง



9-3รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

*    มรีายได้จากการประกอบกจิการขายสนิค้าและการให้บรกิาร ไม่เกนิ 30 ล้านบาท ต่อรอบระยะเวลาบญัชี 
**  ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี2555 ทีส่ิน้สดุในหรอืหลงัวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555
***  ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 

2)  สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีที่ให้แก่ SMEs ของประเทศไทย 

  2.1 การให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษผ่ีานวธิกีารค�านวณภาษี

  (1) การยกเว้น และลดอตัราภาษเีงนิได้นิติบคุคลให้แก่ SMEs ส�าหรบับรษิทั หรอื

ห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลทีม่ทีนุจดทะเบียนช�าระแล้วในวันสดุท้ายของรอบระยะเวลาบญัช ีไม่เกนิ 

5 ล้านบาท ดงันี้

 (2) การหกัค่าใช้จ่ายได้มากกว่ารายจ่ายทีจ่่ายจรงิ โดยปกตริายจ่าย เพือ่การด�าเนนิ

ธรุกจิ สามารถน�ามาหักเป็นรายจ่ายได้ 3 รูปแบบ คือ 1) หักรายจ่ายเท่าท่ีจ่ายไป 2) หักน้อยกว่า

ทีจ่่ายไป หรอืไม่ยอมให้หกัรายจ่าย และ 3) หกัรายจ่ายได้มากกว่าท่ีจ่ายจรงิ โดยการหักรายจ่าย

ได้มากกว่าทีจ่่ายจรงิ เป็นเร่ืองทีรั่ฐต้องการส่งเสริม หรือสนบัสนนุในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ จงึก�าหนด

สิทธิประโยชน์ในการหกัรายจ่ายทีห่กัได้มากกว่า 1 เท่า ได้แก่

   - รายจ่ายทีห่กัได้ 1.25 เท่า เช่น ทรัพย์สนิประเภทเครือ่งจกัรอปุกรณ์ หรอื 

    วัสดุทีม่ผีลต่อการประหยดัพลงังาน (รวมค่าตดิตัง้)

   - รายจ่ายทีห่กัได้ 1.50 เท่า เช่น สนบัสนนุกฬีาตามโครงการยทุธศาสตร์  

    4 ปี (พ.ศ.2548 - 2551) สร้างกฬีาชาติ

   - รายจ่ายที่หักได้ 2 เท่า เช่น รายจ่ายฝึกอบรมลูกจ้างของบริษัทหรือ 

    ห้างหุน้ส่วนนติิบุคคล รายจ่ายร่วมออกร้าน นทิรรศการงานแสดงสนิค้าใน 

    และต่างประเทศ

กำไรสุทธิ
รอบระยะเวลาบัญชี
2554 อัตราภาษี

(รอยละ)

ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชี 2555
อัตราภาษี 
(รอยละ)*

< 150,000 บาท

150,001 - 1,000,000 บาท

1,000,001 - 3,000,000 บาท

3,000,001 บาทขึ้นไป

ไดรับการยกเวน

15

25 

30

ไดรับการยกเวน

15

23** , 20***



การศึกษาข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

9-4 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 (3) การหกัค่าสกึหรอและเสือ่มราคาในอตัราเร่ง บรษัิทหรอืห้างหุ้นส่วนนติบิคุคล

ที่ซื้อทรัพย์สินมาใช้งาน หากทรัพย์สินนั้นใช้งานเกิน 1 รอบระยะเวลาบัญชี สามารถ 

หกัค่าสึกหรอ และค่าเสือ่มราคาในอตัราเร่งได้ เช่น

   - เครื่องจักร และอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ใช้ส�าหรับการวิจัย และพัฒนา 

    เทคโนโลย ีหกัได้ร้อยละ 40 ในวนัที่ได้มา

   - ทรพัย์สนิประเภทอาคารโรงงานหกัได้ร้อยละ 25 ในวนัท่ีได้มา ส่วนท่ีเหลอื 

    ทยอยหกัภายใน 20 รอบระยะเวลาบัญชี 

 2.2 สทิธพิเิศษในการส่งเสริมการลงทนุ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ 

(Board of Investment: BOI) ได้ก�าหนดนโยบาย และหลกัเกณฑ์การส่งเสรมิการลงทนุส�าหรบั 

SMEs โดยให้สทิธิประโยชน์ คอื ได้รับการยกเว้นภาษอีากรขาเข้าส�าหรบัเครือ่งจกัร และภาษี

เงินได้นิตบิคุคล (ไม่ก�าหนดสดัส่วนการยกเว้นภาษเีงนิได้นติิบุคคล) เป็นระยะเวลา 8 ปี ไม่ว่า

จะตัง้อยู่ในเขตใด

 2.3 การส่งเสริมนิติบุคคลร่วมลงทุนกับ SMEs สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีแก่

บริษัทมหาชน หรือบริษัทจ�ากัดที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนกับ SMEs ที่มีสินทรัพย์ถาวร 

ซึง่ไม่รวมทีด่นิไม่เกนิ 200 ล้านบาท และมกีารจ้างแรงงานไม่เกนิ 200 คน พระราชกฤษฎกีา

ออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัที ่396) พ.ศ. 2545 ยกเว้น

ภาษเีงนิได้นติบิคุคลให้แก่บริษทัมหาชนจ�ากดัหรือบริษทัจ�ากดั ทีป่ระกอบธรุกจิเงนิร่วมลงทนุ 

(Venture Capital) ส�าหรบัเงนิปันผลที่ได้รับจากการถอืหุน้ในวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

เหล่าน้ัน หรอืผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุน้ดังกล่าว ตลอดจนการยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล

ให้แก่บรษิทั ส�าหรบัเงนิปันผล และผลประโยชน์ที่ได้จากการถอืหุน้ของบรษิทัทีป่ระกอบธรุกจิ

เงนิร่วมลงทนุ ซีง่คณุสมบตัขิองนิติบุคคลร่วมลงทนุ และเงือ่นไขทีจ่ะได้รบัสทิธปิระโยชน์ในการ

ยกเว้นภาษเีงนิได้ มรีายละเอยีดดังนี ้คอื



9-5รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

ทีม่า :  รวบรวมจาก พระราชกฤษฎกีา (ฉบบัที ่396) พ.ศ. 2545, พระราชกฤษฎกีา (ฉบบัที ่439) พ.ศ. 2548, พระราชกฤษฎกีา (ฉบบัที ่442) 
 พ.ศ. 2548 และ พระราชกฤษฎกีา (ฉบบัที ่481) พ.ศ. 2552

เรื่อง

คณุสมบตัขิองนติบิคุคล

ร่วมลงทนุ (VC)

หลกัเกณฑ์และเงือ่นไข

1. บรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของไทย ซึง่เป็นนติบิคุคลร่วมลงทนุ 

 ตามประกาศกระทรวงการคลงั ว่าด้วยกจิการทีป่ระกอบธรุกจิเงนิร่วม 

 ลงทนุให้เป็นธรุกจิหลกัทรพัย์

2. มีทุนจดทะเบียนจ�านวนไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท (การลดทุน 

 จดทะเบยีนจะท�าได้ เมือ่ได้ถอืหุน้ใน SMEs ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 7 ปี)

  - ช�าระค่าหุ้นครั้งแรกเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของทุน 

   จดทะเบยีน

  - ช�าระค่าหุน้ทีเ่หลอืทัง้หมดภายใน 3 ปี นบัแต่วนัจดทะเบยีน 

3. ได้รับการขึ้นทะเบียนกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์

 และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2554

ถือหุ้นใน SMEs ไม่น้อยกว่าร้อยละของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วของ

บรษิทั ดงันี้

 - ร้อยละ 20 ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีีที ่1 

 - ร้อยละ 40 ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีีที ่2

 - ร้อยละ 60 ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีีที ่3

 - ร้อยละ 80 ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีีที ่4 เป็นต้นไป

 มสีดัส่วนหุน้ใน SMEs ต่อทนุจดทะเบยีนช�าระแล้วตามทีก่ฎหมาย

ก�าหนด รวมทัง้ต้องถอืหุน้ใน SMEs เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี เว้นแต่

ในกรณทีีเ่ป็นการถอืหุน้ใน SMEs (1) ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ในรอบบัญชีติดต่อกัน  

(2) เป็นการถอืหุน้ตลอดระยะเวลาทีว่สิาหกจินัน้มสีนิทรพัย์ถาวร ซึง่ไม่รวม

ทีด่นิไม่เกนิ 200 ล้านบาท และมกีารจ้างงานไม่เกนิ 200 คน

รายละเอยีด
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ท้ังนี ้จากการศกึษาสทิธปิระโยชน์ทางด้านภาษทีี่ให้แก่ SMEs ของประเทศไทยพบว่า

1. SMEs สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ในการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�าหรับ

วสิาหกิจทีม่ทีนุจดทะเบยีนทีช่�าระแล้วไม่เกนิ 5 ล้านบาท ได้มากทีส่ดุ เนือ่งจากมาตรการนีม้ี

ความชดัเจน ตรงไปตรงมา และไม่มเีงือ่นไขในการใช้สทิธิทีอ่าจเป็นปัญหาในทางปฏบิตัสิ�าหรบั

ธรุกิจ 

2. การให้สทิธิประโยชน์ทางด้านภาษแีก่นิติบุคคลร่วมลงทนุกบั SMEs พบว่า ไม่มกีาร

ใช้ประโยชน์แม้แต่รายเดยีว เน่ืองจากเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ไม่สอดคล้องกบัแนวทางการประกอบ

ธรุกิจของนติบิคุคลร่วมลงทุน

3)  สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีส�าหรับ SMEs กรณีต่างประเทศ

การศกึษาการให้สทิธปิระโยชน์แก่ SMEs ในต่างประเทศ พบว่า มาตรการทางภาษทีี่

ใช้ในการส่งเสริม SMEs ในต่างประเทศมีหลากหลาย หน่วยงานด้านนโยบายภาษีของ

ประเทศไทยอาจพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับความเหมาะสมในการน�ารูปแบบการให้สิทธิ

ประโยชน์ทางด้านภาษบีางประการมาใช้ เช่น การค�านวณฐานภาษขีอง SMEs จากบญัชกีระแส

เงนิสด หรอืจากตวัแปรอ่ืนๆ ทีส่ามารถสะท้อนรายได้ของธรุกจินัน้ๆ ซึง่จะช่วยในการลดต้นทนุ

ในการจัดท�าบญัชขีองผูป้ระกอบการ และต้นทนุในการจดัเกบ็ภาษขีองรฐับาลอกีด้วย แต่ทัง้นี้

จะต้องมีการศกึษาในรายละเอยีดในการบังคบัใช้ในทางปฏบัิตด้ิวย 

นอกจากนีแ้ล้ว ประสบการณ์ในหลายประเทศช้ีว่า การออกแบบมาตรการทางด้านภาษี

ทีจู่งใจให้แก่ SMEs ให้เข้ามาในระบบจะต้องพจิารณา ไม่เพยีงแต่ภาษเีงนิได้นติบิคุคล หากแต่

ให้รวมถึงภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาด้วย เนือ่งจากก�าไรหลงัหกัภาษขีองนติบิคุคลนัน้ เป็นเงนิ

ได้บคุคลธรรมดาทีต้่องเสยีภาษีในอตัราร้อยละ 0-37 ดงันัน้ หน่วยงานทีก่�าหนดนโยบายทาง

ด้านภาษ ีอาจพจิารณาทีจ่ะให้สทิธิประโยชน์ด้านภาษบุีคคลธรรมดาควบรวมไปกบัสทิธปิระโยชน์

ภาษนีติบิคุคลทีม่อียูแ่ล้ว เพือ่ทีจ่ะจงูใจให้ SMEs เข้ามาในระบบภาษีมากขึน้ และจากการศกึษา

มาตรการทางด้านภาษขีองประเทศเกาหลีใต้ ประเทศไต้หวนั และประเทศสงิคโปร์ สามารถสรปุ

ได้ดังต่อไปนี้

 3.1  บทเรยีนจากประเทศเกาหลใีต้

 เนือ่งจากเกาหลีใต้เป็นประเทศทีม่วิีสาหกจิทีเ่ป็นเครอืธรุกจิขนาดใหญ่จ�านวนมาก 

มาตรการในการส่งเสรมิ SMEs ของเกาหลีใต้จงึค่อนข้างเข้มข้นเพือ่ทีจ่ะให้ SMEs สามารถ
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แข่งขนักบัธุรกจิขนาดใหญ่ทีม่อี�านาจตลาด และอ�านาจทางการเงนิทีส่งูกว่าได้ จากการศกึษา

มาตรการในการส่งเสริม SMEs ของเกาหลีใต้ พบว่า มลีกัษณะพเิศษ 2 ประการ คอื

 ประการแรก  เกาหลใีต้มีการก�าหนดสทิธิพเิศษในการลดหย่อนภาษีส�าหรบัการลงทุน 

และในการท�า R&D ส�าหรับ SMEs ทีแ่ตกต่างจากธรุกจิทัว่ไป เพือ่เป็นการให้แต้มต่อแก่ SMEs 

เป็นพิเศษ โดยการพิจารณาว่าประเทศไทยควรมีมาตรการทางภาษีท่ีเข้มข้นอย่างเกาหลีใต้ 

หรือไม่นั้น ควรจะต้องมีการศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิประโยชน์มาตรการ 

ทางด้านภาษทีี่ใช้ในปัจจบัุนก่อนว่ามอีปุสรรคหรือข้อจ�ากดัอย่างไร

 ประการทีส่อง มาตรการด้านภาษทีีเ่กาหลีใต้ใช้ในการส่งเสรมิ SMEs ล้วนแต่ผกูโยง 

เข้ากบัการยกระดบัมาตรฐานในการผลติหรือนวตักรรม เพือ่เป็นการสร้างขดีความสามารถใน

การแข่งขันของ SMEs ในระยะยาว มิใช่เป็นเพียงการให้การลดหย่อนทางภาษีเพียงเพ่ือ 

ลดต้นทนุเท่านัน้ ถงึแม้ว่า การส่งเสริมแบบมเีงือ่นไขดังกล่าวจะมหีลกัการทีด่ ีหากแต่ปัญหา

ของประเทศไทย คอื การขาดหน่วยงานทีม่ศัีกยภาพในการประเมนิว่า การด�าเนนิการในลกัษณะ

อย่างไร จะนบัได้ว่าเป็นการยกระดบัมาตรฐานในการผลติหรอืนวัตกรรม ดังจะเห็นได้ว่า ท่ีผ่านมา 

มีจ�านวนบริษัทน้อยมากที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากการท�า R&D จึงจ�าเป็นต้อง 

แก้ปัญหาในจดุนี้ให้ส�าเร็จเสยีก่อน

 

 3.2  บทเรียนจากประเทศไต้หวนั

 ไต้หวนัเป็นประเทศที ่SMEs มบีทบาททางเศรษฐกจิมากทีส่ดุ เนือ่งจากนโยบาย

ทางเศรษฐกจิของรฐับาล ไม่เคยให้การส่งเสริมหรือสนบัสนนุบรษิทัขนาดใหญ่ หากแต่ให้การ

ส่งเสรมิให้ SMEs สามารถพฒันาสนิค้าทีม่คุีณภาพมาตรฐานท่ีหลากหลาย ออกไปสูต่ลาดโลก

ได้ โดยการให้ความส�าคัญแก่การส่งเสริม SMEs แบบครบวงจร โดยไม่เน้นเพยีงเรือ่งเงนิทนุ 

หรือการก�าหนดอัตราภาษีที่จูงใจ หากแต่รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี      

และการตลาดด้วย ด้วยเหตผุลดังกล่าว ไต้หวนัจงึไม่มมีาตรการด้านภาษเีพือ่ส่งเสรมิ SMEs 

 บทเรยีนจากไต้หวนัแสดงให้เหน็ว่า การให้สทิธปิระโยชน์ทางด้านภาษี อาจไม่เพียงพอ

ในการส่งเสริมให้ SMEs สามารถเติบโตได้ หากแต่ต้องด�าเนินการควบคู่ไปกับมาตรการใน 

การให้ความช่วยเหลอืด้านอืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการท�าการวจิยัและพฒันา การพฒันา

สินค้า หรอืการพัฒนาตลาดกดี็
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 3.3  บทเรยีนจากประเทศสงิคโปร์

 สงิคโปร์มรีปูแบบการให้การส่งเสริม SMEs ทีเ่น้นการเอือ้อ�านวยความสะดวกด้าน

แหล่งเงินทุนคล้ายกับประเทศไทย หากแต่การจัดสรรแหล่งเงินทุนดังกล่าวด�าเนินการโดย

เอกชน โดยภาครฐัเป็นเพียงผู้ให้แรงจงูใจด้านภาษแีก่บริษทัเอกชน ท่ีให้บรกิารแหล่งเงนิทุน

แก่ SMEs ทัง้นี ้ประเทศไทยอาจพจิารณามาตรการทีส่่งเสริมให้ธนาคารพาณชิย์ให้สนิเชือ่แก่ 

SMEs แทนการให้ธนาคาร หรอืหน่วยงานเฉพาะกจิของรัฐเป็นผูด้�าเนนิการ โดยเฉพาะเมือ่ 

ผลการวิจัยชี้ว่า การด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐนั้นมักถูกการเมืองแทรกแซง ท�าให้ไม่

สามารถให้การส่งเสรมิ SMEs ทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายได้อย่างเตม็ที่ 

9.2  ข้อเสนอแนะ

จากการศกึษาในคร้ังนี ้มข้ีอเสนอแนะโดยสรุป ดงันี้

1)  นยิามของ SMEs

การก�าหนดนิยามของ SMEs ใหม่เป็นสิ่งจ�าเป็น ก่อนท่ีจะมีการพิจารณาลงใน 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริม SMEs เนือ่งจากนยิามในปัจจบุนันัน้

กว้างเกินไป ท�าให้การส่งเสริม SMEs ในทางปฏบัิติไปไม่ถงึ SMEs ทีต้่องการความช่วยเหลอื

ที่แท้จริง ทั้งนี้การศึกษาในครั้งนี้เสนอให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์ในการจ�าแนกขนาดของ  

SMEs ที่สะท้อนโครงสร้างของขนาดของวิสาหกิจไทยที่แท้จริง โดยอาจพิจารณาใช้รายได ้

เป็นเกณฑ์แทนจ�านวนการจ้างงาน หรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวร และมีการก�าหนดเกณฑ์ท่ี 

แตกต่างระหว่างภาคการผลติกบัภาคบริการ

2)  การเกบ็ข้อมูล  

การออกแบบมาตรการในการส่งเสริม SMEs จ�าเป็นต้องมข้ีอมลู รายละเอยีดเกีย่วกบั 

SMEs ว่าสามารถใช้ประโยชน์จากมาตรการต่างๆ ได้มากน้อยเพยีงใด เพราะเหตใุด และควร

มกีารปรบัปรงุแก้ไขมาตรการทีม่อียูเ่พือ่ทีจ่ะให้ SMEs สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึน้ หรอื

ควรมีมาตรการใหม่ๆ ออกมาเสริมอย่างไร การติดตามประเมินผลการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ 

ทางด้านภาษีของ SMEs ส�าหรับมาตรการทางภาษีทุกมาตรการอย่างเป็นระบบ จึงเป็น 

ส่ิงทีต้่องด�าเนนิการอย่างเร่งด่วน 
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3)  แนวทางในการปรับปรุงมาตรการในการส่งเสรมิ SMEs ด้านภาษี

จากการประเมินการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีของ SMEs ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

พบว่า มาตรการในการส่งเสริมการร่วมทนุใน SMEs ไม่ได้มกีารใช้สทิธเิลยแม้แต่กรณเีดยีว 

เน่ืองจากเง่ือนไขที่ก�าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในเชิงธุรกิจ การศึกษาใน 

ครัง้นี ้เสนอให้มกีารแก้ไขพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้น

รษัฎากร ฉบบัที ่396 พ.ศ. 2545 ดังนี้

 1) ลดขนาดของทนุจดทะเบียนให้ต�า่กว่า 200 ล้านบาท เนือ่งจากนติบิคุคลร่วม 

ลงทนุใน SMEs อาจเป็นวิสาหกจิขนาดกลางทีเ่ป็นบรษัิทในเครอืของบรษัิทขนาดใหญ่ ซึง่มี

ประสบการณ์ และองค์ความรูเ้กีย่วกบัธรุกจิทีเ่ข้าร่วมลงทนุ เช่นในกรณขีองประเทศสงิคโปร์ 

นิตบิคุคลร่วมลงทนุ มขีนาดของทนุจดทะเบียน ต้ังแต่ 0.2-700 ล้านดอลลาร์สงิคโปร์ ส่งผลให้

สิงคโปร์มบีรษิทัร่วมลงทนุเกดิขึน้เป็นจ�านวนมาก

 2) ยกเลิกเงื่อนไขการจดทะเบียนกับ ก.ล.ต. เนื่องจากนิติบุคคลร่วมลงทุน         

ไม่จ�าเป็นต้องเป็นบรษิทัมหาชน เพือ่เปิดโอกาสให้บริษทัรายอืน่สามารถด�าเนนิการร่วมลงทนุ

กับ SMEs ได้ง่ายขึน้

 3) ยกเลิกเงื่อนไขที่ก�าหนดให้นิติบุคคลร่วมลงทุนที่ได้รับสิทธิต้องเป็นบริษัท 

หลักทรัพย์ เนื่องจากนิติบุคคลร่วมลงทุนมักเป็นบริษัทที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการผลิต 

มิใช่บรษิทัทีเ่ชีย่วชาญด้านการเงนิ

 4) ผ่อนปรนเงื่อนไขด้านสัดส่วนการลงทุนโดยเฉพาะในช่วงปีแรก เนื่องจาก 

ในช่วงเริม่แรกนติบิคุคลร่วมลงทนุอาจไม่สามารถหาโครงการทีต้่องการจะร่วมลงทนุ เนือ่งจาก

ยังเป็นช่วงทีต้่องศกึษาหาข้อมลู

 5) ก�าหนดให้นิติบุคคลร่วมลงทุนยังคงสามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี 

แม้ SMEs ทีเ่ข้าร่วมลงทนุด้วยจะหมดสถานภาพการเป็น SMEs แล้ว อนัสบืเนือ่งมาจากการ

ขยายกจิการ มฉิะนัน้แล้วผูร่้วมลงทนุจะมแีรงจงูใจทีจ่ะสกดักัน้มิให้ SMEs เตบิโตเป็นบรษิทั

ขนาดใหญ่เพ่ือทีจ่ะคงรักษาสทิธปิระโยชน์ทางด้านภาษี



การศึกษาข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

9-10 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

4)  การปรบัปรงุดชันชีีว้ดัผลการด�าเนนิงานของหน่วยงานส่งเสรมิ

 เพื่อที่จะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริม SMEs มีแรงจูงใจในการให้การ 

สง่เสรมิและสนบัสนุน SMEs ในทางปฏิบตั ิ ควรมกีารปรบัปรงุดชันีชีว้ดัของสถาบนัการเงิน

เฉพาะกิจให้สะท้อนภารกิจในการส่งเสริม มากกว่าการวัดผลการด�าเนินงานในเชิงพาณิชย ์

ดงัเช่น บรษิทัเอกชนทัว่ไป 

5)  มาตรการด้านภาษี

 SMEs ไทย เป็นจ�านวนมาก มไิด้อยู่ในระบบภาษ ีจงึไม่ได้รบัประโยชน์จากมาตรการ

ทางภาษีเท่าใดนัก การก�าหนดโครงสร้างภาษีที่เหมาะสมจึงควรค�านึงถึงการจูงใจให้ SMEs  

เข้ามาในระบบภาษีด้วย เห็นได้จากในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2552 มี SMEs เพียง 0.293  

ล้านราย ที่ใช้ประโยชน์จรงิจากมาตรการทางด้านภาษ ีเนือ่งจากมจี�านวน SMEs ทีม่สีทิธติาม 

พระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่431 และฉบับที ่471 เพยีง 0.295 ล้านราย จากจ�านวน SMEs เกอืบ 

3 ล้านรายทัว่ประเทศ


