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นายกฯปลืม้ ผล'ความยาก-ง่ายทาธุรกิจ'ฟื้นเชื่อมันเศรษฐกิ
่
จ เวิลด์แบงก์ขยับไทย20อันดับ
Source - กรุงเทพธุรกิจ (Th)
ธุรกิจเชื่อไทยเนื้อหอมขึน้ หนุนลงทุน "อีอซี "ี
กรุงเทพธุรกิจ ธนาคารโลกขยับอันดับความยาก-ง่ายในการทาธุรกิจไทยดีขน้ึ 20 อันดับ รัง้ อันดับ
26 จาก 190 ประเทศ ขึ้นท็อปทรีอาเซียน ชี้มพี ฒ
ั นาการที่ดขี น้ึ ในหลายด้าน "ประยุทธ์"ปลื้มอันดับดีข้นึ
ขณะ"สมคิด"เชื่อทุกฝา่ ยได้ประโยชน์ จีส้ ศช.ทาความเข้าใจ"ดับบลิวอีเอฟ" หวังปีหน้าอันดับดีขน้ึ
ความยาก-ง่ายในการดาเนินธุรกิจ (Ease of doing business) ถือเป็ นเรือ่ งทีร่ ฐั บาลให้ความสาคัญ
ในการขจัด "อุปสรรค" ในการดาเนินธุรกิจในไทย นอกเหนือจากการสร้างแรงดึงดูดการลงทุน ด้วยการให้"
สิทธิประโยชน์การลงทุน"
ล่าสุดจากการจัดอันดับของธนาคารโลก (World bank) ในปี 2561 พบว่า อันดับของไทยดีขน้ึ ก้าว
กระโดด มีพฒ
ั นาการที"่ ดีทส่ี ุด"เมือ่ เทียบกับประเทศในอาเซียน
นายณัฐพร จาตุศรีพทิ กั ษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยว่า ธนาคารโลก
ประกาศการจัดอันดับความยากง่ายในการทาธุรกิจ ประจาปี 2561 โดยประเทศไทยได้รบั การจัดอันดับดี
ขึ้นถึง 20 อันดับ จากอันดับ 46 มาอยู่ท่อี ันดับที่ 26 จาก190 เขตเศรษฐกิจและประเทศทัวโลก
่
โดยรัง้
อันดับ 3 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย
อันดับที่ดขี น้ึ ของประเทศมาจากคะแนนรวมที่ดขี น้ึ จากปี ก่อน โดยในการจัดอันดับครัง้ นี้มคี ะแนน
รวมอยู่ท่ี 77.44 คะแนนเพิ่ม ขึ้น 4.91 คะแนน จากเดิม ที่ได้ค ะแนนรวม 72.53 คะแนน โดยคะแนนที่
เพิม่ ขึน้ สะท้อนให้เห็นพัฒนาการทีด่ ขี น้ึ ในหลายด้าน เช่น 1.การเริม่ ต้นธุรกิจอยู่ทอ่ี นั ดับ 36 จากเดิมอันดับ
78 การขอใช้ไฟฟ้าอยูท่ อ่ี นั ดับ 13 จากเดิมอันดับ 37
การอานวยความสะดวกในการขอสินเชื่อของภาคธุรกิจอยู่ทอ่ี นั ดับที่ 42 จากเดิมอยู่ในอันดับที่ 82
การชาระภาษีอยูใ่ นอันดับที่ 67 จากเดิมอันดับที่ 109 การบังคับให้เป็ นไปตามข้อตกลงอยู่ทอ่ี นั ดับ 34 จาก
เดิมอันดับ 51 ส่วนการคุม้ ครองผูล้ งทุนอยูท่ อ่ี นั ดับ 16 จากเดิมอยูท่ อ่ี นั ดับที่ 27
พัฒนาการโดดเด่นหลายด้าน
"การจัดอันดับความยากง่ายในการ ทาธุรกิจของไทยที่ปรับดีขน้ึ มาจากการพัฒนาที่โดดเด่น ใน
หลายด้าน เช่น การลดระยะเวลาการจัดตัง้ ธุรกิจ การยกเลิกการประทับตราบริษทั ในใบหุน้ ลดกระบวนการ
และ ระยะเวลาในการขอใช้ไฟฟ้า ออกกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจใหม่ เพิม่ สิทธิผลู้ งทุนรายย่อยในการ
ฟ้องร้องคดีได้งา่ ยขึน้ การสร้างความชัดเจนของการบริหารและความเป็ น เจ้าของกับการควบคุมและกากับ
บริษทั การมีระบบตรวจสอบภาษีโดยใช้โปรแกรมบริหารความเสีย่ งมาคัดเลือกบริษทั ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง การ
ลดอัตราการภาษีการโอนทรัพย์สนิ การจ่ายค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และการแก้ไขปญั หา
การล้มละลายได้งา่ ยขึน้ โดยเปลีย่ นวิธกี ารลงคะแนนเสียงในในแผนฟื้นฟูกจิ การ"
"นายกฯ"ปลืม้ อันดับ"ก้าวกระโดด"
พล.อ.ประยุท ธ์ จัน ทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิ ด เผยว่ า พอใจผลการจัด อัน ดับ Ease of doing
business )ประจาปี 2018 ของธนาคารโลกเป็ นอย่างมาก และเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อความเชื่อมันของนั
่
กธุรกิจ
ทัวโลก
่
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
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ในช่วง 3 ปีทผ่ี ่านมาอันดับของไทยดีขน้ึ ต่อเนื่อง จากอันดับที่ 49 ในปี 2559 เป็ นอันดับที่ 46 ในปี
2560 จนก้าวมาอยู่ในอันดับที่ 26 ในปี 2561 ห่างจากมาเลเซียเพียง 2 อันดับ และยังเป็ น 1 ใน 10 ของ
ประเทศทีม่ กี ารปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสะดวกในการประกอบธุรกิจมากทีส่ ุดในปีทผ่ี ่านมา
สาหรับการพัฒนาที่โดดเด่นของไทยมีหลายด้าน เช่น การลดระยะเวลาการจัดตัง้ ธุรกิจและยกเลิก
การประทับตราบริษทั ในใบหุน้ การลดขัน้ ตอนการขอใช้ไฟฟ้า การใช้ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ การออก
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจใหม่
การเพิ่มสิทธิผู้ล งทุ นรายย่อ ยทาให้ฟ้ อ งร้องได้ง่ายขึ้น การสร้างความชัด เจนระหว่ างความเป็ น
เจ้าของกับการกากับควบคุมบริษทั การตรวจสอบภาษีโดยใช้โปรแกรมบริหารความเสีย่ ง การลดภาษีการ
โอนทรัพย์สนิ การใช้ระบบยื่นฟ้องและจ่ายค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ไขปญั หาการ
ล้มละลาย ฯลฯ
สังเร่
่ งปรับปรุงบริการหลายเรือ่ ง
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีแผนที่จะปรับปรุงการบริการอีกหลายเรื่อง เช่น กาหนดค่าธรรมเนียมการ
จดทะเบียนธุรกิจเป็ นอัตราคงที่ ลดค่าธรรมเนียมสาหรับการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไข
กฎหมายหลักประกันธุรกิจ ขยายฐานการชาระแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานประกันสังคม และการ
พัฒนาระบบยื่นเอกสารทางการผ่านระบบดิจทิ ลั (E-filing) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการยื่นแบบและชาระภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคลของกรมสรรพากร ฯลฯ
"ความสาเร็จในแต่ละปี เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย โดยพบว่าส่วนราชการหลาย
แห่งปรับเปลีย่ นวิธกี ารทางานไปมาก และมีการพูดคุยกับภาคเอกชนมากขึน้ โดยเฉพาะบริษทั กฎหมายและ
บริษัทบัญ ชีท่เี กี่ยวข้องกับการทาธุรกิจโดยตรง ที่สาคัญ คือรัฐบาลมีความจริงใจที่จะสนับสนุ น ให้การทา
ธุรกิจของภาคเอกชนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศมีความสะดวกรวดเร็วและเป็ นประโยชน์มากที่สุด เช่น
การปลดล็อกความยุ่งยากต่าง ๆ โดยใช้คาสังตาม
่
ม.44 ในเบื้องต้น และจะออกกฎหมายปกติเพื่อแก้ไข
ปญั หาอย่างยังยื
่ นต่อไป"พล.อ.ประยุทธ์กล่าว
อันดับดีขน้ึ ทุกฝา่ ยได้ประโยชน์
นายสมคิด จาตุ ศ รีพ ิท ัก ษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่ าวภายหลังเป็ น ประธานการประชุ ม Doing
Business ว่า คะแนนอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ จัดทาโดยธนาคารโลกทีอ่ อกมาในปีน้ีถอื ว่า
น่ าดีใจ โดยอัน ดับ ที่เพิ่มขึ้นมา 20 ต าแหน่ ง อยู่ในอัน ดับที่ 26 ถือ ว่าไม่ธ รรมดา อันดับ ดังกล่ าวเป็ นสิ่ง
สาคัญทีน่ กั ลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ เรือ่ งนี้ถอื เป็นเรือ่ งใหญ่ และมีการแข่งขันสูงมาก
โดยประเทศอินโดนีเซียขยับอันดับเร็วมากขึน้ มา 19 ตาแหน่ ง มาอยู่ท่ี 72 จาก 91 ส่วนเวียดนามมี
อันดับทีด่ ขี น้ึ 14 ตาแหน่ ง มาอยู่ท่ี 68 จาก 82 ดังนัน้ แม้อนั ดับไทยจะดีขน้ึ ปีน้ี แต่ยงั ตามหลังมาเลเซียอยู่
2 อันดับ มาเลเซียอยู่ท่ี 24 ดังนัน้ ไทยคงอยู่นิ่งไม่ได้ และบอกคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)
ไปแล้วว่า อันดับปีหน้าต้องไม่ตก และในปีหน้าต้องดีกว่าปีน้ี
"อันดับที่ดขี น้ึ ไม่ใช่แค่นักลงทุนต่างชาติได้ประโยชน์ ชาวบ้านทัวไปได้
่
ประโยชน์ในการใช้บริการ
ภาครัฐง่ายขึ้น เช่น การขอติดตัง้ ไฟ โดยสิง่ ที่เห็นผลทาให้มนใจว่
ั ่ า การปฏิรูปเริม่ เห็นผลแล้ว งานนี้ต้อง
ขอบคุณนายกฯ ทีเ่ อาจริง และใช้ม.44 มาช่วย ขอบคุณทุกหน่ วยงานทีช่ ่วยกันมา 2 ปีเต็ม โดยในปีหน้าตัว
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ไหนที่ยงั ไม่ดีต้อ งเข้าไปดูแ ละไปเร่งจัดท ากฎหมายที่ยงั ค้างๆ อยู่ มันใจว่
่ าปี ห น้ าโอกาสอันดับ จะดีข้นึ
มากกว่าปีน้"ี นายสมคิด กล่าว
จีส้ ศช.แจง"ดับบลิวอีเอฟ"
นายสมคิด กล่าวว่า กาชับไปยังสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) ให้เชื่อ มโยงอันดับเวิลด์แ บงก์กับอันดับความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจ จัดโดยสภา
เศรษฐกิจโลกหรือ เวิล ด์อีโคโนมิค ฟอรัม่ (World Economic Forum หรือ WEF) ที่ผ่ านมาไทยดีข้นึ 4
อันดับโดยการจัดอันดับดังกล่าวมี 12 เสาหลัก ดังนัน้ ควรเอาจริงกับทุกเสาหลักและเชิญเวิลด์อโี คโนมิค
ฟอรัม่ มาไทยเพื่อให้เขารับรูว้ ่าไทยกาลังทาอะไร เป็นการช่วยบอกเล่าความสามารถแข่งขันของประเทศให้
ชัดเจน ซึง่ สศช.ต้องไปเตรียมการสาหรับการจัดอันดับในปี 2561 ซึง่ เชื่อว่า อันดับของไทยจะดีขน้ึ
นายทศพร ศิรสิ มั พันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ(ก.พ.ร.) กล่ าวว่า อันดับ
Doing Business ดีขน้ึ ไทยติด 1 ใน 10 ประเทศทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงสูงสุด ขณะนี้บรูไนติดตามขอเข้ามาดู
งานที่ไทย โดยในปี น้ีกาลังพิจารณาว่าจะมีการจ้างเวิลด์แบงก์ มาเป็ นที่ปรึกษาเหมือนปี ท่ผี ่านมาหรือไม่
โดยการว่าจ้างต้องใช้งบประมาณปีละกว่า 10 ล้านบาท
เร่งปรับปรุงส่วนทีเ่ หลือให้ดขี น้ึ
นายทศพร กล่าวว่า ในปี 2561 วางแผนทีจ่ ะปรับปรุงการบริการอีกหลายเรือ่ ง เช่น การกาหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนธุรกิจเป็ นอัตราคงที่ และลดอัตราค่าธรรมเนียมสาหรับการจด
ทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
หลักประกันทางธุรกิจ
การขยายฐานการช าระเงินสมทบผ่ านระบบอีเพย์เมนท์ ของสานักงานประกัน สังคม การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการยื่นแบบและชาระภาษีให้สารรถรองรับการยื่นแบบภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล สาหรับรอบบัญชี
ปี 2561 ของกรมสรรพากร การขยายระบบ e-Filing ของสานักงานศาลยุตธิ รรม
ธุรกิจเชื่อไทย"เนื้อหอมขึน้ "
นายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทย กล่าวว่า อันดับที่เพิม่ ขึน้ 20 อันดับ สะท้อนให้เห็นถึง
พัฒนาการในการปรับปรุงกระบวนการทางานของภาครัฐต่อการอานวยความสะดวกในการทาธุรกิจได้ดขี น้ึ
ในหลายด้าน และเชื่อว่า อันดับในปี ถดั ไปจะดีขน้ึ จากปีน้ี ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติมากขึน้ โดยเฉพาะ
ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก(อีอซี )ี
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เอสซีจ ี กล่าวว่า อันดับทีเ่ พิม่ ขึน้ ถึง 20 อันดับ จะ
ส่งผลต่อความเชื่อมันของนั
่
กลงทุนต่างชาติให้เพิม่ มากขึน้ เนื่องจากการอานวยความสะดวกในการลงทุน
เป็ น พื้น ฐานที่ส าคัญ ในการดึงดูด ให้ต่ างชาติเข้ามาลงทุ น โดยเฉพาะโครงการลงทุ น ในอีอีซี ที่รฐั บาล
พยายามดึงนักลงทุนต่ างชาติรายใหม่ๆ เข้ามามากขึ้น ซึ่งหากมีการลงทุนเพิม่ ขึ้นแล้ว ก็จะส่งผลกระทบ
เป็นลูกโซ่ มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึน้ ทาให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขน้ึ

