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1. บทน า
 

นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน้ันประเทศไทยได้พยายามส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า “เอสเอม็อี : (SMES)”เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SMES  มีความรู้

ความสามารถในการพัฒนาสนิค้า/บริการ/กระบวนการผลิต มีความเข้มแขง็และมีความคิดในเชิง

สร้างสรรค์และนวัตกรรม เมื่อธุรกิจดังกล่าวเข้มแขง็ กจ็ะสามารถสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ  

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า/บริการ สร้างทักษะฝีมือ สร้างเงินตราเข้าประเทศและสามารถสร้าง

ความย่ังยืนให้กบัระบบเศรษฐกจิของประเทศและสามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นไปในแนวทางที่

ดีขึ้น เน่ืองจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมน้ันมีบทบาทส าคัญที่ก่อให้เกิดการจ้างงานเป็น

จ านวนมากและสร้างมูลค่าการส่งออกป็นจ านวนมาก แต่กยั็งมีกลุ่ม SMES  ที่ไม่ได้จดทะเบียน

การค้าหรือทะเบียนพาณิชย์เป็นจ านวนมากที่ไม่เข้าข่ายความเป็น SMES   ตามที่ก  าหนดใน

กฎกระทรวง  เน่ืองจากวิสาหกิจใดกต็ามที่จะเป็น  SMES  ได้จะต้องมีหลักฐานแสดงการจ้างงาน

และ/หรือหลักฐานแสดงมูลค่าสินทรัพย์ถาวร ซ่ึงในทางปฎิบัติธุรกิจดังกล่าวข้างต้นมักขาด

หลักฐานดังกล่าว เพราะกลุ่ม SMES เหล่าน้ียังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจึงไม่ด าเนินการจด

ทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนบริษัท เพราะกลัวว่าหากจดทะเบียนไปจะท าให้ต้องเสียภาษี  จึงท า

ให้ธุรกจิเหล่านั้นมักไม่ค่อยมาขอความช่วยเหลือหรือรับการส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐ 

แต่เมื่ อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม 

พ.ศ.2543 แล้วจะเหน็ว่ามีเพียงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเท่าน้ัน ไทยยังไม่ได้แยกย่อย

ไปถึงวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprise : ME) ทั้งน้ีวิสาหกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็น

วิสาหกิจรายย่อย ซ่ึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย

วิสาหกจิรายย่อยเป็นวิสาหกิจที่ใช้เงินลงทุนต ่า ใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีและการ

จัดการขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงจากการประชุมหารือร่วมกันจากหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงได้ให้ความหมายของวิสาหกิจรายย่อย  (Micro 

Enterprise : ME) คือ วิสาหกจิรายย่อยที่มีการจ้างงานน้อยกว่า 5 คน และไม่ได้มีการจดทะเบียน

พาณิชย์ ซ่ึงท าให้วิสาหกิจรายย่อย ไม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐและจากแหล่ง

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์                                                  

2
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เงินทุนต่างๆ อย่างเหมาะสม เน่ืองจากวิสาหกิจรายย่อยไม่เข้าข่ายความเป็น SMES ตามที่ก  าหนด

ในกฎกระทรวง  ดังน้ัน เพ่ือให้วิสาหกิจรายย่อยของไทยด ารงอยู่ต่อไปได้จึงจ าเป็นที่จะต้องสร้าง

ความแขง็แกร่งให้กับวิสาหกิจรายย่อยให้มีภูมิ คุ้มกันต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ด้วยการให้

ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านต่างๆอย่างเป็นระบบเป็นรูปธรรมและให้เกิดความต่อเน่ือง โดยการ

ที่ภาครัฐต้องหาหนทางให้วิสาหกิจรายย่อยเหล่าน้ีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและได้รับการ

ช่วยเหลือด้านต่างๆจากภาครัฐได้โดยง่ายกว่าที่เป็นอยู่  เพ่ือให้วิสาหกิจรายย่อยน้ีสามารถพัฒนา

ต่อไปได้อย่างย่ังยืนและช่วยให้เศรษฐกจิของประเทศเป็นไปในทางที่ดีข้ึนต่อไป 

 

2. ความหมาย/แนวคิดและวิวฒันาการในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมรวมทั้งวิสาหกิจรายย่อย 

1) ความหมาย/แนวคิดและวิวัฒนาการในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม รวมทั้งวิสาหกจิรายย่อยของต่างประเทศ 

ประเทศต่างๆทั่วโลกน้ัน มีแนวคิดเกี่ยวกับค านิยามและการแบ่งประเภทของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจรายย่อยที่แตกต่างกัน โดยจะเน้นแนวคิดเกี่ยวกับค า

นิยามในเชิงสถิติเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ปัญหาเกี่ยวกับค านิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจราย

ย่อย ในปัจจุบันเป็นประเด็นที่ได้รับความส าคัญทั้งในระดับรัฐและองค์การระหว่างประเทศ 

เน่ืองจากค านิยามของ วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกจิรายย่อย มีผลกระทบต่อ

การด าเนินงานต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งในรายสาขาและครอบคลุมทุกขนาดขององค์กร อันเป็นสิ่ง

ส าคัญในการวัดความแขง็แกร่งของระบบเศรษฐกิจ มหภาค และวัดผลความส าเรจ็ในการด าเนิน

นโยบายด้าน SMEs ของประเทศ อีกทั้งความจ าเป็นในการ เปรียบเทียบข้อมูลสถิติของ SMEs 

ระหว่างประเทศเพ่ือความร่วมมือในการพัฒนา SMEs ระหว่างประเทศ อย่างไรกต็ามด้วยปัญหา

อุปสรรคด้านความแตกต่างของการก าหนดนิยามเกี่ยวกับขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม รวมทั้งวิสาหกิจรายย่อย  ความหลากหลายของการก าหนดประเภทอุตสาหกรรม ท าให้เกิด

ปัญหาในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริม SMEs และปัญหาในการน าข้อมูลด้านสถิติไปใช้

งาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงระดับการเปรียบเทียบระหว่างประเทศประสบกับปัญหา อีกทั้งข้อจ ากัด

ของศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการ SMEs เอง ซ่ึงท าให้การจัดเกบ็และรายงาน

ข้อมูลถือเป็นภาระหน่ึงในด้านการบริหารจัดการขององค์กร (Administrative Burden) ท าให้

ข้อมูลเกี่ยวกับ SMEs อาจไม่ชัดเจนและขาดความครอบคลุมเท่าที่ควร จากสภาพปัญหาดังกล่าว 

จึงท าให้องค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานภายในประเทศหลายแห่งที่เลง็เหน็ความส าคัญ

เกี่ยวกับค านิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจรายย่อย และการพัฒนา

ระบบการรายงานด้านสถิติข้อมูลให้มีความสอดคล้องเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันเพ่ือความ
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สะดวกในการเปรียบเทียบ ติดตามวัดผล โดยมีการเช่ือมโยงของข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้ข้อมูลสถิติ

ของ SMEs มีความครอบคลุม และสามารถวัดผลส าเรจ็ของนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

ดังที่ ได้กล่าวมา  จะเห็นได้ว่าองค์การระหว่างประเทศที่ส าคัญต่างๆเล็งเห็น

ความส าคัญของการก าหนดค านิยามของ SMEs และการพัฒนาระบบการเกบ็สถิติข้อมูลของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีความสอดคล้องสามารถเปรียบเทียบกันได้

ระหว่างประเทศ  มีการด าเนินความร่วมมือในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ  (SMEs)ในประเดน็ต่างๆ 

ร่วมกันทั้งภายใน  และระหว่างประเทศเพ่ือให้ข้อมูลสถิติของ SMEs สามารถน าไปวิเคราะห์

ผลส าเรจ็ของการด าเนินโครงการ  หรือนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การตัดสินใจเชิงนโยบาย

สามารถกระท าได้บนพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์  อันสามารถน าไปสู่การพัฒนานโยบายทาง

เศรษฐกจิ  และสงัคมทเีกี่ยวข้องได้อย่างมีประสทิธิภาพเพ่ิมย่ิงข้ึน  

อย่างไรกต็ามการก าหนดหลักเกณฑ์ค านิยามและวิธีการก าหนดประเภทของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พบว่ามีความแตกต่างกันมากในระหว่างประเทศ  โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในประเดน็ด้านนิยามของ SMEs เน่ืองจาก  นิยามของ SMEs ในแต่ละประเทศมักสะท้อน

ถึงสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ ดังน้ันจึงพบว่า

ปัจจัยที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดนิยามของ SMEs  และระดับเกณฑ์ต ่าสุด  และระดับเกณฑ์

สูงสุด (Minimum and Maximum Thresholds) ยังคงเป็นปัญหาส าคัญในการเปรียบเทยีบข้อมูล

สถิติที่เกี่ยวข้องกบั  ในระดับระหว่างประเทศ 

ประเดน็ส าคัญอีกประการหน่ึงคือความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด

ประเภทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซ่ึงเป็นนิยามทางด้านกฎหมาย (Legal 

Definition) และนิยามทางด้านสถิติ (Statistical Definition) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs) ในขณะที่บางประเทศซ่ึงไม่มีความแตกต่าง ระหว่างนิยามทางด้านกฎหมาย และ

นิยามทางด้านสถิติ แต่พบว่าหลายประเทศยังมีความแตกต่างระหว่าง นิยามทั้งสองประเภท 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศซ่ึงเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) ส่วนใหญ่ นอกจากน้ันบาง

ประเทศยังไม่มีการก าหนดนิยามด้านกฎหมาย (Legal Definition) ซ่ึงลักษณะดังที่กล่าวมาท าให้

เกดิปัญหาในการเปรียบเทยีบระหว่างประเทศได้ 

ส าหรับในสหภาพยุโรปการก าหนดหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ใช้เกณฑ์ทั้งสิ้ น 4 ประการ ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับนิยามของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจรายย่อย (Commission Recommendation concerning 

the definition of micro,small and medium-sized enterprises – EU recommendation number 

2003/361/EC) ได้แก่ จ านวนพนักงาน (number of employees) ผลประกอบการหรือยอดขาย

ต่อปี (Annual Turn Over) และมูลค่างบดุลต่อปี (Annual Balance Sheet) โดยเกณฑ์ทั้งหมดที่

กล่าวมาต้องใช้ร่วมกนักบัเกณฑค์วามเป็นอสิระในการบริการจัดการ (Autonomous)  
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นอกจากปัญหาด้านการก าหนดเกณฑ์ช้ีวัดซ่ึงมีความแตกต่างกันระหว่างประเทศแล้ว 

ระดับเกณฑ์ต ่าสุด และระดับเกณฑ์สูงสุด (Minimum and Maximum Thresholds) ที่แต่ละ

ประเทศใช้ในการก าหนดความเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยังมีความ

แตกต่างกันระหว่างประเทศอีกด้วย จากการศึกษาของ Ayyagari, Beck และ Asli Demirguc-

Kunt
 
 โดยวิเคราะห์เปรียบเทยีบเกณฑ์ด้านจ านวนพนักงาน (Number of Employees) ภายใน

องค์กร พบว่าประเทศต่างๆ มีการก าหนดนิยามของการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) โดยใช้จ านวนพนักงานซ่ึงมีการจ้างงานภายในองค์กรที่มีความแตกต่างกันมาก ซ่ึงพบว่า

มีเกณฑส์งูสดุตั้งแต่ 100 รายไปจนถึง 500  

จากปัญหาอุปสรรคดังกล่าว Organisation for Economic Co-Operation and 

Development (OECD) จึงได้ออกมาเรียกร้องให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด

ประเภทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความสอดคล้องกันมากย่ิงขึ้ น โดยค านึงถึง

สภาพความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความต้องการเชิงนโยบาย และ

การเมืองซ่ึงอาจท าให้ความเป็นไปได้ในการก าหนดนิยามของ SMEs ให้เป็นแบบเดียวกันทั่วโลก

ไม่สามารถด าเนินการได้ในเชิงปฏบัิติ แต่ความพยายาม ในการสร้างเกณฑ์ และก าหนดนิยามให้

สอดคล้องกันมากย่ิงขึ้นจะสามารถเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทยีบสถานการณ์ของ SMEs และ

การวัดผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่อ SMEs สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิม

มากยิ่งขึ้น 

2) ความหมาย/แนวคิดและวิวัฒนาการในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม รวมทั้งวิสาหกจิรายย่อยของประเทศไทย 

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543  ได้ก าหนด

เกณฑ์การพิจารณาขนาดของ SMEs จากจ านวนการจ้างงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร หรือทุนจด

ทะเบียนที่ช าระแล้ว จะเป็นวิสาหกิจขนาดใดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ซ่ึงกฎกระทรวงก าหนด

จ านวนการจ้างงานและมูลค่าสนิทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545 ไว้

คือ 

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมหมายถึง วิสาหกิจที่มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรในกิจการ

ไม่เกนิ 200 ล้านบาท หรือมีการจ้างงานไม่เกนิ 200 คน 

ความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543  

“ SMEs ”  ย่อมาจากค าว่า “ Small and Midium Enterprises ” ในภาษาอังกฤษ 

และเรียกอย่างเป็นทางการในภาษาไทยว่า “ วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ”  

สาเหตุที่ใช้ค าว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพราะ SMEs น้ันครอบคลุม

กิจการทั้งภาคผลิต ภาคธุรกิจการค้า และธุรกิจบริการ ค าว่า “ วิสาหกิจ ” จึงเป็นค ากลางที่แทน
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ความหมายโดยรวมของกจิการทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าว ซ่ึงสามารถขยายความและแสดงตัวอย่างเพ่ือให้

เกดิความเข้าใจมากขึ้น ดังน้ี 

1) กิจการผลิต ครอบคลุมการผลิตภาคอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และอาจรวมถึง การ

ผลิตภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะกจิการแปรรูปการเกษตร 

2) กิจการบริการ เป็นกิจการที่สนับสนุนธุรกรรมการผลิต การค้า และการอ านวย

ความสะดวกต่อการผลิต การค้า และการบริโภค เช่น การโรงแรม การท่องเที่ยว การซ่อมบ ารุง 

การเกบ็รักษา การขนส่ง บริการเสริมสวย เป็นต้น 

3) กจิการการค้า ประกอบด้วย การค้าส่งและค้าปลีก ซ่ึงรวมถึงการน าเข้าและส่งออก 

อน่ึง ตัวช้ีวัดทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วน้ี เป็นตัวช้ีวัดที่เปิดโอกาสให้กิจการที่ก  าลัง

ก่อตั้งหรือจัดตั้งใหม่ๆ ซ่ึงได้จดทะเบียนจัดตั้งกิจการในรูปนิติบุคคลและมีการช าระค่าหุ้นจ านวน

หน่ึงแล้ว แต่ยังไม่มีการลงทุนหรือยังไม่มีการจัดหาสินทรัพย์ถาวรเป็นของกิจการ และยังไม่มีการ

จ้างแรงงาน ให้ได้มีอกาสเป็นเจ้าของกิจการ SMEs ตามนิยาม และสามารถย่ืนขอรับการส่งเสริม

สนับสนุนในเร่ืองต่างๆ ตามพระราชบัญญัติน้ีได้ 

ในกรณีที่จ านวนการจ้างงานของกจิการใดเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม แต่มูลค่า

สินทรัพย์ถาวร เข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง หรือจ านวนการจ้างงานเข้าลักษณะของ

วิสาหกจิขนาดกลาง แต่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม ให้ถือจ านวนกาน

จ้างงาน หรือมูลค่าสนิทรัพย์ถาวรที่น้อยกว่าเป็นเกณฑพิ์จารณา 

 

3.  มาตการทางกฎหมายในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้ง

วิสาหกิจรายย่อย 

1) มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้ง

วิสาหกจิรายย่อยของต่างประเทศ 

จากการศึกษา พบว่า แนวทางที่ประเทศต่างๆ ได้ด าเนินการต่อวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกจิรายย่อย ที่ส าคัญมีดังน้ี 

1. ประเทศญ่ีปุ่น น้ันมี พระราชบัญญัติวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพ้ืนฐานของ

ญ่ีปุ่น ค.ศ. 1999 (Small and Midium-sized Enterprise Basic Act 1999) เป็นกฎหมายหลัก 

ซ่ึงมีรายละเอียดต่างๆ คือ วัตถุประสงค์ของกฎหมาย เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs โดยการ

สร้างหลักการ พ้ืนฐาน นโยบายพ้ืนฐาน และพ้ืนฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการส่งเสริม SMEs 

และเพ่ือรัฐและหน่วยงาน ของภาครัฐในระดับท้องถิ่น (Local Public Entities) น าไปใช้ในการ

พัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ และพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งมีนโยบายต่างๆ เช่น 

การพัฒนาและการเจริญเติบโตของความเป็นอิสระของ SMEs ในวงกว้างเพ่ือความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจอย่างมีชีวิตชีวา (Greater Economic Vitality) การส่งเสริม SMEs ให้มีการแข่งขัน

กนัในตลาด สนับสนุนความพยายามให้มีการช่วยตัวเองส าหรับนวัตกรรมธุรกิจและยืนขึ้นโดยเรว็ 
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(Start-up) ส่งเสริมนวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) สนับสนุน เทคโนโลยี เคร่ืองมือ การ

จัดการทรัพยากรที่สัมผัสไม่ได้ (Intangible Management Resources) การส่งเสริมให้ยืนขึ้ น

โดยเรว็ (การบริการข้อมูล การฝึกอบรม โครงการจัดหาอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน) มีการ

วิจัยและพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเพ่ิมเงินทุนให้สูงขึ้ น ผ่านกลไกของหุ้น

และพันธบัตร (Fund Raisingthrough Stocks,Bonds) การเสริมสร้างพ้ืนฐานการบริหารจัดการให้

เข้มแขง็ (Strengthening of Management Base) การยกระดับทรัพยากรการบริหารจัดการให้

สงูขึ้น (Enhancement of Management Resources) เหล่านี้  เป็นต้น 

2. สาธารณรัฐอินเดีย นโยบายส่งเสริม SMEs ในอินเดีย เป็นแรงจูงใจในการเพ่ิม

ปริมาณการผลิตของหน่วยผลิตขนาดเล็ก (Small-scale Enterprises) ทั้งมีการลดภาษี

สรรพสามิต และการเพ่ิมส ารอง (Reservation) ของสินค้าให้เป็นรูปแบบ License กับรัฐบาล แต่

ปัญหาที่ตามมาคือ สนิค้าที่เพ่ิมปริมาณมากข้ึนท าให้ผลผลิตเกินความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้ง

ไม่สามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าได้ นอกจากน้ีแล้วผู้ผลิตขนาดเล็กต้องจัดการกับปัญหา 

licensing policy ต้นทุนด้านแรงงานเพ่ิมสงูข้ึนและที่ส าคัญมีการเพ่ิมภาษีสรรพสามิต เม่ือผู้ผลิตมี

ขนาดใหญ่ข้ึน จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นการยากที่ผู้ผลิตขนาดเล็กจะประสบความส าเร็จเป็น

ผู้ผลิตขนาดใหญ่ ฉะน้ันเพ่ือเป็นการช่วยเหลือวิสาหกิจรายย่อยให้สามารถด ารงต่อไปได้อย่าง

ย่ังยืน รัฐจึงได้พยายามหาหนทางช่วยเหลือในด้านต่างๆแก่วิสาหกิจรายย่อย โดยมีกฎหมายหลัก

คือ The Micro,Small and Midium Enterprises Development Act,2006  

กฎหมายน้ีเป็นกฎหมายหลักในการคุ้มครองวิสาหกจิรายย่อย ขนาดเลก็และขนาดกลาง  

โดยในกฎหมายได้มีการระบุถึงวิธีการต่างที่เกี่ยวกับการคุ้มครองช่วยเหลือและรายละเอียดไว้ใน

ด้านต่างๆไว้ดังต่อไปน้ี รัฐบาลจะมีมาตรการส าหรับโปรโมช่ันและการพัฒนาในการท าให้วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจรายย่อย สามารถยกระดับในการแข่งขันกับวิสาหกิจขนาดใหญ่

ได้ โดยเฉพาะวิสาหกิจรายย่อยจะได้รับการช่วยเหลือด้านต่างๆ คือ การพัฒนาทักษะฝีมือของ

แรงงาน การช่วยเหลือจัดการวิธีบริหารงาน การช่วยยกระดับเทคโนโลยีในกระบวนการต่างๆ ให้

การสนับสนุนด้านการตลาด อ านวยความสะดวกในโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนเพ่ือน ามากู้ยืมได้สะดวกย่ิงขึ้ น มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม วิสาหกจิรายย่อย มีการได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล วิธีการบริหารกองทุน เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด นอกจากน้ียังมีหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนพัฒนาของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม วิสาหกจิรายย่อย หรือที่เรียกว่ากระทรวง MSMEs ที่ได้ต้ังข้ึนในปี ค.ศ. 2006 โดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ให้การสนับสนุนด้านเงินทุน เทคโนโลยี การตลาด เพ่ือการพัฒนาธุรกิจ 

โครงการส่งเสริมการจ้างงาน มีนโยบายในการอุดหนุนด้านภาษี เช่น ยกเว้นการเกบ็ภาษีเงินได้ 

รวมทั้งมีโครงการต่างๆที่คอยช่วยเหลืออีกมากมาย เช่น โครงการเครดิตการันตี 

(Credit Guarantee Scheme) โดย The Credit Guarantee Fund Trust ท าหน้าที่เป็นผู้การันตีเงินกู้

ให้กับสถาบันการเงินโครงการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันภาคการผลิตแห่งชาติ อีกทั้งมี
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แผนการส่งเสริมการส่งออกให้กับ MSMEs โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะเพ่ิมสัดส่วนการส่งออกให้แก่สินค้า

ที่มาจาก MSMEs โดยรัฐจะเน้นเร่ืองการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการส่งออก เช่น เร่ืองการ

สนับสนุนด้านเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าทั้งทางบกและทางทะเล การ

พัฒนาทางรถไฟ ท่าเรือ และการขนส่งทางอากาศ รวมถึงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีก่อนและหลัง

การเกบ็เกี่ยวเป็นต้น   

3. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีกฎหมายหลักคือ RA 9501: Magna Carta for 

Micro,Small and Medium Enterprises of 2008 ซ่ึงมีรายละเอยีดเกี่ยวกบัการให้ความช่วยเหลือ

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกจิรายย่อย ดังน้ี 

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 4-8 ปี หลังจากน้ันจัดเกบ็ภาษีร้อยละ 5 ของเงินได้ 

- ยกเว้นภาษีน าเข้าในสนิค้าทุน ช้ินส่วนอุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ 

- ยกเว้นภาษีเงินได้ของประเทศและของท้องถิ่น 

- ได้รับคืนภาษีหากซ้ือสิ้นค้าทุนภายในประเทศ 

- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ทา่เทยีบเรือ ภาษีส่งออก ภาษีน าเข้าและค่าธรรมเนียม 

- ค่าลดหย่อนทางภาษีส าหรับรายจ่ายค่าจ้างแรงงาน 

- ค่าลดหย่อนส าหรับงานที่เกี่ยวกบัสาธารณปูโภคข้ันพ้ืนฐาน 

4. สหพันธรัฐมาเลเซีย มีกฎหมายหลักคือ กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน และมาตรการ

ทางภาษีเพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมธุรกิจ SMEs ด้วยการไม่ต้องส่งงบประมาณการเพ่ือช าระภาษี

ล่วงหน้าส าหรับสองปีแรก โดยให้ช าระตอนสิ้ นปีได้เลย และก าหนดอัตราอากร แสตมป์ไว้เป็น

พิเศษส าหรับเงินกู้ยืมของ SMEs และก าหนดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับบริษัทที่จัดต้ังข้ึน 

ตามกฎหมายมาเลเซียที่มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่เกิน 2.5 ล้านริงกิต ดังน้ี รายได้ 5 แสนริงกิ

ตแรกจัดเกบ็ใน อตัราร้อยละ 20 รายได้ส่วนที่เกนิ 5 แสนริงกติ จัดเกบ็ในอตัราร้อยละ 25 

2)  มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

ประเทศไทย 

โดยที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งภาคการผลิต การค้า และบริการ น้ันเป็น

กลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่ของประเทศและมีความส าคัญต่อกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แต่ยังขาดความสามารถในการประกอบการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยี การผลิต การ

จัดการ การตลาด และการเงิน ท าให้ไม่สามารถแข่งขันกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ได้ และประกอบกับ

สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยต้องเปิดเสรีด้านการลงทุน การบริการ และการค้า จึงท าให้

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบภาวะที่ ต้องแข่งขันกับกิจการค้าท านองเดียวกันมาก

ย่ิงขึ้น ทั้งระดับภายในประเทศและระดับต่างประเทศทดังน้ันเพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมสามารถพัฒนากิจการให้เกิดความเข้มแขง็ มีประสิทธิภาพ และเป็นตัวจักรส าคัญในการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจึงสมควรจัดให้มีกระบวนการช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุน 

รวมทั้งมาตรการด้านสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม ซ่ึงกฎหมายหลักที่ส าคัญคือ พระราชบัญญัติ
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ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับการให้ความ

ช่วยเหลือวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ดังน้ี  

มีส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม คอยท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ

ในด้านต่างๆ เช่น ด าเนินการในการกู้ยืม ให้กู้ยืมเงิน อุดหนุน ร่วมทุน ร่วมกิจการในเร่ืองที่

เกี่ยวกับการ ส่งเสริม SMEs ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริม SMEs ก าหนด  ช่วยเหลือ 

อุดหนุน ร่วมทุนในกิจการ SMEs หรือกลุ่ม SMEs เพ่ือการก่อตั้ง การขยาย กิจการ การวิจัยและ

พัฒนา และการส่งเสริมประสิทธิภาพโดยรวมตามที่คณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริม   

SMEs และคณะกรรมการส่งเสริม SMEs เหน็ชอบ การพัฒนาจัดตั้งตลาดทุนส าหรับ SMEs การ

พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากร การส่งเสริมด้านการตลาด การส่งเสริมด้านการวิจัยและการ

พัฒนาเทคโนโลยี การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน เร่ืองอื่นๆ เพ่ือส่งเสริมการก่อตั้ง การ

ขยายกจิการ SMEs ให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ เป็นต้น 

 

4. ปัญหาและวิเคราะหปั์ญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย 

จากสถิติข้อมูลของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แล้วจะเหน็ได้

ว่า วิสาหกิจรายย่อยเป็นวิสาหกิจที่มีจ านวนมากสุดในประเทศไทย โดยมีจ านวนประมาณร้อยละ 

96 ของจ านวน วิสาหกจิทั้งประเทศ แต่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม พ.ศ. 2543 มาตรา 4 กลับแบ่งวิสาหกิจออกเป็น 2 ประเภทคือ วิสาหกิจขนาดกลางและ

วิสาหกิจขนาดย่อม ซ่ึงในกฎกระทรวงฯได้ แบ่งประเภทวิสาหกิจจากจ านวนการจ้างงานและ

สินทรัพย์ถาวร โดยวิสาหกิจขนาดย่อมน้ัน ถ้าเป็นภาคการผลิต หรือการให้บริการ จะมีการจ้าง

งานไม่เกิน 50 คน ถ้าเป็นการค้าส่งจะไม่เกิน 25 คน และค้าปลีกจะไม่เกิน 15 คน แต่ไม่ได้

ก าหนดจ านวนการจ้างงานข้ันต ่าไว้ ในขณะที่วิสาหกิจรายย่อยตามความหมายของส านักงาน

ส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทไีด้ประชุมหารือกับหน่วยงานหลายๆฝ่ายคือ วิสาหกิจ

ที่มีการจ้างงานไม่เกิน 5 คน จึงท าให้เหน็ได้ว่าวิสาหกิจรายย่อยยังมีระยะห่างกับวิสาหกิจขนาด

ย่อมอยู่พอสมควร ฉะน้ันการที่กฎหมายของประเทศไทยไม่ได้แบ่งวิสาหกิจรายย่อยออกมาอีก

ประเภทหน่ึง ย่อมท าให้วิสาหกจิรายย่อยไม่สามารถ ประกอบกจิการแข่งขันกับวิสาหกิจขนาดย่อม

ได้ เน่ืองจากได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆตามกฎหมายในระดับเดียวกัน ทั้งที่ความเป็นจริง

ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอยู่คนละระดับกนั  

ในขณะที่ต่างประเทศได้แบ่งวิสาหกิจรายย่อยออกมาอีกประเภทหน่ึง เน่ืองจาก

วิสาหกิจรายย่อยเป็นวิสาหกิจที่มีจ านวนมากที่สุดในแต่ละประเทศเหล่าน้ัน ฉะน้ันเพ่ือที่รัฐจะได้

ให้ความช่วยเหลือแก่วิสาหกิจรายย่อยได้อย่างเต็ม ซ่ึงการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนแก่

วิสาหกจิแต่ละประเภทน้ันจะมีความแตกต่างกนัแล้วแต่ประเภทของวิสาหกจิ โดยวิสาหกิจรายย่อย

มักจะได้รับสทิธปิระโยชน์ในด้านต่างๆมากกว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพราะวิสาหกิจ
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รายย่อยเป็นกิจการขนาดเลก็ที่ยังขาดความพร้อมในด้านต่างๆเป็นอย่างมากจึงสมควรได้รับการ

ช่วยเหลือต่างๆ เช่น 

- สาธารณรัฐอนิเดีย มีการแบ่งประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม วิสาหกิจรายย่อย 

(MSME)  ออกมาตามจ านวนการจ้างงาน คือ วิสาหกิจรายย่อย 2-9 คน วิสาหกิจขนาดย่อม 

10-49 คน วิสาหกิจขนาดกลาง 50-249 คน
43
 ซ่ึงรัฐกจ็ะให้สิทธิประโยชน์ต่างๆแก่วิสาหกิจราย

ย่อย เช่น การพัฒนาทักษะฝีมือของ แรงงาน ช่วยเหลือวิธีบริหารจัดการงาน ช่วยยกระดับ

เทคโนโลยีในด้านต่างๆ สนับสนุนด้านการตลาด มีนโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ท  าให้เข้าถึงแหล่ง

เงินทุนได้โยง่าย นโยบายสทิธพิิเศษต่างๆทเีป็นประโยชน์และท าให้เกิดการ พัฒนามากย่ิงขึ้น เป็น

ต้น 

- สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีการแบ่งประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม วิสาหกิจราย

ย่อย   ออกมาตามจ านวนการจ้างงาน คือ วิสาหกิจรายย่อย 1-9 คน วิสาหกิจขนาดย่อม 10-99 

คน วิสาหกจิขนาดกลาง 100-199 คน
44
 โดยรัฐจะให้สิทธิพิเศษต่างๆ เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ

บุคคล 4-8 ปี หลังจากน้ันจัดเกบ็ภาษีร้อยละ 5 ของเงินได้ ยกเว้นภาษีน าเข้าในสินค้าทุน ช้ินส่วน

อุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ ได้รับคืนภาษีหากซ้ือสิ้นค้าทุนภายในประเทศ ค่าลดหย่อนทางภาษี

ส าหรับรายจ่ายค่าจ้างแรงงาน ค่าลดหย่อนส าหรับงานที่เกี่ยวกบัสาธารณปูโภคข้ันพ้ืนฐาน เป็นต้น 

จากตัวอย่างของสาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐมาเลเซีย แล้วจะ

เหน็ว่าประเทศเหล่าน้ีให้ความส าคัญกับวิสาหกิจ รายย่อย เน่ืองจากเป็นวิสาหกิจจ านวนมากที่สุด

ของประเทศและก่อให้เกดิการจ้างงานเป็นจ านวนมาก หากรัฐสามารถช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน

ให้วิสาหกจิรายย่อยสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแขง็และยั่งยืนสามารถยืนหยัดแข่งขันกับวิสาหกิจอื่น

ได้ เศรษฐกิจของประเทศก็จะเจริญเติบโตไปได้ด้วยดี  ประเทศเหล่าน้ีจึงให้ความ ส าคัญกับ

วิสาหกจิรายย่อยเป็นอย่างมาก ในขณะที่ประเทศไทยน้ันวิสาหกิจรายย่อยกเ็ป็นวิสาหกิจที่มีจ านวน

มากที่สุดในประเทศ แต่วิสาหกิจรายย่อยของไทยน้ันกฎหมายกลับไม่ได้แบ่งออกมาอีกประเภท

หน่ึงและไม่ได้รับการ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนอย่างเพียงพอ เน่ืองจากวิสาหกิจรายย่อยของ

ไทยเกือบทั้งหมดไม่ได้จดทะเบียน พาณิชย์ ทะเบียนการค้า เน่ืองจากกลัวว่าจะต้องเสียภาษี จึงท า

ให้ไม่สามารถได้รับการช่วยเหลือจากรัฐในด้านต่างๆได้ 

ฉะน้ันหากประเทศไทยต้องการให้วิสาหกิจรายย่อยมาเข้าสู่ระบบโดยจดทะเบียน

พาณิชย์ ผู้เขียนเหน็ว่าควรด าเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มาตรา 4 โดยแบ่งวิสาหกิจรายย่อยออกมาอีกประเภทหน่ึง และออก

กฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจรายย่อย และภาครัฐ

กอ็อกมาตรการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนในด้านต่างๆแก่วิสาหกิจรายย่อย โดยให้สิทธิ

ประโยชน์ต่างๆมากกว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อย่างเช่น ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคล 

5-7 ปีส าหรับวิสาหกิจที่มาจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงให้สามารถ

เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายข้ึน ดังเช่นประเทศต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น กจ็ะท าให้วิสาหกิจรายย่อย
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ของไทยเข้ามาสู่ระบบมากย่ิงขึ้ น รัฐกจ็ะสามารถให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆได้ วิสาหกิจราย

ย่อยกจ็ะมีประสิทธิภาพที่ดีข้ึนและเข้มแขง็จนสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้เป็นอย่างดี 

เศรษฐกจิของไทยกจ็ะดีขึ้นเป็นล าดับต่อไป 

 

5. ขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยของไทยน้ัน ผู้เขียนเหน็ว่า 

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงก าหนด

จ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 

น้ันยังไม่ได้มีการแบ่งแยกวิสาหกจิรายย่อยออกมาอกีประเภทหน่ึง จึงท าให้มาตรการต่างๆที่รัฐได้

ด าเนินการออกมาน้ัน ไม่สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาให้แก่วิสาหกจิรายย่อยได้ 

ด้วยข้อสรุปดังกล่าว ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัวิสาหกจิรายย่อยดังน้ี 

(1) ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม พ.ศ. 2543 โดยเพ่ิมค าว่า รวมทั้งวิสาหกิจรายย่อยไปในมาตรา 4 จากเดิมที่ว่า “ 

วิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม ได้แก่วิสาหกิจที่มีจ านวนการจ้างงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร 

หรือทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วตามจ านวนที่ก  าหนดในกฎกระทรวง” โดยเพ่ิมเป็น “ วิสาหกิจ

ขนาดกลางหรือขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจรายย่อย ได้แก่วิสาหกิจที่มีจ านวนการจ้างงาน มูลค่า

สนิทรัพย์ถาวร หรือทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วตามจ านวนที่ก  าหนดในกฎกระทรวง” เพ่ือเป็นการ

เพ่ิมเติมให้วิสาหกิจรายย่อยน้ันแยกออกมาเป็นอีกประเภทหน่ึง เช่นเดียวกับประเทศตัวอย่างที่

ผู้เขียนได้กล่าวมาข้างต้น ซ่ึงจะช่วยแก้ปัญหาวิสาหกจิรายย่อยในประเทศไทยได้ 

(2) ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมกฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจ้างงานและ

มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 เดิมน้ันข้อ 1 วิสาหกิจ

ขนาดย่อม ได้แก่ กจิการที่มีลักษณะ ดังต่อไปน้ี ฯลฯ และข้อ 2 วิสาหกิจขนาดกลาง ได้แก่ กิจการ

ที่มีลักษณะ ดังต่อไปน้ี ฯลฯ โดยออกกฎกระทรวงเพ่ิมเติมลักษณะของวิสาหกิจรายย่อย ว่า “ 

วิสาหกิจรายย่อย ได้แก่ วิสาหกิจที่มีจ านวนการจ้างงาน ไม่เกิน 5 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวร

ไม่เกิน 20 ล้านบาท” ซ่ึงจะเป็นการช่วยแก้ปัญหากับวิสาหกิจรายย่อยที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับ

และสามารถแบ่งแยกประเภทและลักษณะของวิสาหกิจรายย่อยให้ออกมาอย่างชัดเจน เพ่ือที่

ภาครัฐจะได้หามาตรการมาส่งเสริมวิสาหกจิรายย่อยให้ดีขึ้นเป็นล าดับต่อไป 

หากภาครัฐด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมกฎหมายได้ตามที่กล่าวมาข้างต้น รัฐกค็วร

ออกมาตรการมาส่งเสริม ช่วยเหลือวิสาหกิจรายย่อยในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับ ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐ

อินเดีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีที่

ดีกว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท การ

ยกเว้นการเสยีภาษีนิติบุคคลในช่วงแรกๆ การให้ความช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
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โดยง่าย ให้ความช่วยเหลือในด้านกู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบ้ียในอัตราพิเศษ เป็นต้น กจ็ะท าให้

วิสาหกิจรายย่อยของไทยที่มีจ านวนมากที่สุดของประเทศน้ัน เข้ามาด าเนินการจดทะเบียนให้

ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้ นเป็นล าดับ และจะท าให้วิสาหกิจรายย่อยน้ัน สามารถได้รับการ

ส่งเสริม สนับสนุน และได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้อย่างเตม็ที่ ตรงตามเจตนารมย์ของรัฐ

ที่ต้องการจะส่งเสริม SMEs ให้เจริญเติบโตเข้มแขง็และก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความย่ังยืน ซ่ึงจะ

ท าให้เศรษฐกจิของประเทศดีขึ้นเป็นล าดับต่อไปด้วย 
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2558). 
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