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สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับ SMEs ประเทศในอาเซียน 
สิงคโปร์ 
ยกเว้นภาษีเงินได้บางส่วน  ส าหรับ SMEs ที่มีรายได้ไม่เกิน 300,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์  
 
 
 
 
ยกเว้นภาษีเงินได้   
  ยกเว้นภาษีส าหรับเงินได้ 100,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ให้กับผู้ประกอบกิจการ 3 ปีแรก ส าหรับเงินได้อีก 200,000 
ดอลล่าร์สิงคโปร์ ได้รับการยกเว้น 50% 

ระบบการบรรเทาภาระภาษีแบบ Carry-back 
  ส าหรับ SMEs ที่มีปัญหาทางการเงินและมีผลขาดทุนสามารถ ขอคืนภาษีจากภาษีที่ช าระในปีก่อนเป็นเงินสดได้ไม่
เกิน 5% ของรายได้ และไม่เกิน 5,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ส าหรับรอบระยะเวลบัญชี ปี 2012 

สนับสนุนให้ SMEs ยื่นแบบทาง Internet 
 สนับสนุนให้ SMEs ที่มีรายได้ไม่เกิน 1,000,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์  และไม่ใช้สิทธิบรรเทาภาระภาษีแบบ Carry-
back ยื่นเมื่อแบบทาง Internet (e-filing) สามารถขยายเวลาในการยื่นแบบออกไป 1 เดือน (จากวันที่ 15 พฤศจิกายน 2013 
เป็นวันที่ 15 ธันวาคม 2013) และไม่ต้องยื่นงบการเงินประกอบ (แต่ต้องเตรียมไว้พร้อมในกรณีที่สรรพากรต้องการ) 

รายได ้
(ดอลล่าร์สิงคโปร์) 

ไดรั้บยกเวน้ 
(ร้อยละ) 

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ 
(ดอลล่าร์สิงคโปร์) 

10,000 75 7,500 

290,000 50 145,000 
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ฟิลิปปินส์ 
SMEs ที่ตั้งใน Philippines Economic Zone Authority (PEZA) ได้รับสิทธิประโยชน์ 
 - ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 4-8 ปี หลังจากนั้นจัดเก็บภาษีร้อยละ 5 ของเงินได้ 
 - ยกเว้นภาษีน าเข้าในสินค้าทุน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ และวัตถุดิบต่าง ๆ 
 - ยกเว้นภาษีเงินได้ของประเทศ และของท้องถิ่น 
 - ได้รับเงินคืนภาษีหากซื้อสินค้าทุนในประเทศ 
นักลงทุนได้รับประโยชน์และแรงจูงใจในการลงทุน ภายใต้โครงการ Investment 
Priorities Plan (IPP) 
  - ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเทียบเรือ ภาษีส่งออก ภาษีน าเข้าและค่าธรรมเนียม 
 - ค่าลดหย่อนทางภาษีส าหรับรายจ่ายค่าจ้างแรงงาน 
 - ค่าลดหย่อนส าหรับงานที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
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บรูไน  
ยกเว้นภาษีเงินได้บางส่วน  ส าหรับรายได้ไม่เกิน 250,000 ดอลล่าร์บรูไน 

 
 

  
 
ยกเว้นภาษีส าหรับวัตถุดิบและเครื่องจักร 
 ยกเว้นภาษีส าหรับวัตถุดิบและเ ครือ่งจักรที่น าเข้าจากต่างประเทศให้กับ SMEs และ
อุตสาหกรรมอาหารที่ท าการผลิตส าหรับตลาดในประเทศ และเพื่อการส่งออก รวมทั้งธุรกิจที่
ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น 
บริษัทเพิ่งจดทะเบียน 
 ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้พึงประเมิน 100,000 แรก เป็นระยะเวลา 3 ปี 

รายได ้
(ดอลล่าร์บรูไน) 

อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

100,000 ¼ ของอัตราปกติ (20%) 

150,000 ½ ของอัตราปกติ (20%) 
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มาเลเซีย 
ลดอัตราภาษีเงินได้ส าหรับบริษัทท่ีมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่เกิน 2.5 ล้านริงกิต 
 
  
 
 
ยกเว้นภาษีเงินได้ให้ 5 ปี ส าหรับธุรกิจที่เพ่ิงก่อตั้ง (Start-Up Business) 
 

เวียดนาม 
  - SMEs (บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน VND 10 พันล้าน หรือจ านวนแรงงานน้อยกว่า 300 คน) ได้รับยกเว้นภาษี 
30% ของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทจะต้องเสียตามปกติ 
 - ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับธุรกิจจัดเลี้ยง (Food Catering) ธุรกิจให้เช่าบ้านแก่ผู้ใช้
แรงงานและนักเรียนนักศึกษา และธุรกิจรับเลี้ยงเด็กภายในบ้าน 
 - ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ SMEs ลงเหลือ 20% ในปี 2014 

รายได ้
(ริงกิต) 

อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

500,000  ริงกิตแรก 20 

500,000 ข้ึนไป 25 
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อินโดนีเซีย 
ยกเว้นภาษีเงินได้ 
  SMEs ที่มีรายได้ไม่เกิน 50,000 ล้านรูปีย์ ยกเว้นอัตราภาษี 50% ของอัตราปกติ 
และไม่เกิน 4.8 ล้านรูปีย์ 
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 SMEs ที่มีรายรับจากการประกอบกิจการไม่เกิน 600 ล้านรูปีย์ ได้รับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)  และยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินปันผล  
ทีเ่กิดจากการลงทุนในบริษัทร่วมทุนกับ SMEs 
 

กัมพูชา 
  ได้รับสิทธิในการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประกอบงบการเงินได้ด้วยตนเอง โดย
ไม่ต้องผ่านผู้สอบบัญชี/ผู้รับรองบัญชี (Tax Advisor) เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุน 
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ลาว 
  SMEs เสียภาษีจากฐานก าไรสุทธิเหมือนกับนิติบุคคลทั่วไป แต่จะได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนในด้านเงินทุนและหาแหล่งเงินทุนให้ 
 ภายใต้การส่งเสริมการลงทุน นักลงทุนต่างประเทศอาจได้รับการพิจารณาลดอัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 20%  15% หรือ 10% ตามแต่ที่ได้มีการตกลงกับรัฐบาล ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับลักษณะและสถานที่ของการลงทุน 

 
เมียนมาร์  
  ยกเว้นภาษีเงินได้ให้ 3 ปีแรก ส าหรับ SMEs ทีเ่พิ่งก่อตั้ง  



อตัราภาษีของประเทศในอาเซียน 
ประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

สิงคโปร์ 17 20 7 

กัมพูชา 20 20 10 

ไทย  20 35 7 

บรูไน 20 - - 

ลาว 24 25 10 

มาเลเซีย 25 28 Sales tax  10% 
Service tax   6% 

อินโดนีเซีย 25 30 10 

เวียดนาม 25 35 10 

ฟิลิปปินส์ 30 32 12 

เมียนมาร ์ 30 40 Commercial tax 
3%–100% 

หน่วย : ร้อยละ 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 


