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นายกฯปลืม้ผล'ความยาก-งา่ยท าธุรกจิ'ฟ้ืนเชื่อมัน่เศรษฐกจิ เวลิดแ์บงกข์ยบัไทย20อนัดบั 
Source - กรงุเทพธุรกจิ (Th) 
 
          ธุรกจิเชื่อไทยเนื้อหอมขึน้ หนุนลงทุน "ออีซี"ี 
          กรุงเทพธุรกจิ ธนาคารโลกขยบัอนัดบัความยาก-ง่ายในการท าธุรกจิไทยดขีึน้ 20 อนัดบั รัง้อนัดบั 
26 จาก 190 ประเทศ ขึ้นท็อปทรอีาเซยีน ชี้มพีฒันาการที่ดขี ึน้ในหลายด้าน  "ประยุทธ์"ปลื้มอนัดบัดขีึ้น 
ขณะ"สมคดิ"เชื่อทุกฝา่ยไดป้ระโยชน์ จีส้ศช.ท าความเขา้ใจ"ดบับลวิอเีอฟ" หวงัปีหน้าอนัดบัดขีึน้ 
          ความยาก-ง่ายในการด าเนินธุรกจิ (Ease of doing business) ถอืเป็นเรือ่งทีร่ฐับาลใหค้วามส าคญั
ในการขจดั "อุปสรรค" ในการด าเนินธุรกจิในไทย นอกเหนือจากการสรา้งแรงดงึดูดการลงทุน ดว้ยการให"้
สทิธปิระโยชน์การลงทุน" 
          ล่าสุดจากการจดัอนัดบัของธนาคารโลก (World bank) ในปี 2561 พบว่า อนัดบัของไทยดขีึน้ก้าว
กระโดด มพีฒันาการที"่ดทีีสุ่ด"เมือ่เทยีบกบัประเทศในอาเซยีน 
          นายณัฐพร จาตุศรพีทิกัษ์ ที่ปรกึษารฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตร ีเปิดเผยว่า ธนาคารโลก
ประกาศการจดัอนัดบัความยากง่ายในการท าธุรกจิ ประจ าปี 2561 โดยประเทศไทยได้รบัการจดัอนัดบัดี
ขึ้นถึง 20 อันดบั จากอนัดบั 46 มาอยู่ที่อันดบัที่ 26 จาก190 เขตเศรษฐกิจและประเทศทัว่โลก โดยรัง้
อนัดบั 3 ของอาเซยีนรองจากสงิคโปร ์และมาเลเซยี 
          อนัดบัที่ดขี ึน้ของประเทศมาจากคะแนนรวมที่ดขี ึน้จากปีก่อน โดยในการจดัอนัดบัครัง้นี้มคีะแนน
รวมอยู่ที่ 77.44 คะแนนเพิ่มขึ้น 4.91 คะแนน จากเดิมที่ได้คะแนนรวม 72.53 คะแนน โดยคะแนนที่
เพิม่ขึน้สะทอ้นใหเ้หน็พฒันาการทีด่ขี ึน้ในหลายดา้น เช่น 1.การเริม่ต้นธุรกจิอยู่ทีอ่นัดบั 36 จากเดมิอนัดบั 
78 การขอใชไ้ฟฟ้าอยูท่ีอ่นัดบั 13 จากเดมิอนัดบั 37 
          การอ านวยความสะดวกในการขอสนิเชื่อของภาคธุรกจิอยู่ทีอ่นัดบัที ่42 จากเดมิอยู่ในอนัดบัที ่82 
การช าระภาษอียูใ่นอนัดบัที ่67 จากเดมิอนัดบัที ่109 การบงัคบัใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงอยู่ทีอ่นัดบั 34 จาก
เดมิอนัดบั 51 ส่วนการคุม้ครองผูล้งทุนอยูท่ีอ่นัดบั 16 จากเดมิอยูท่ีอ่นัดบัที ่27 
          พฒันาการโดดเด่นหลายดา้น 
          "การจดัอนัดบัความยากง่ายในการ ท าธุรกิจของไทยที่ปรบัดขีึน้มาจากการพฒันาที่โดดเด่น ใน
หลายดา้น เช่น การลดระยะเวลาการจดัตัง้ธุรกจิ การยกเลกิการประทบัตราบรษิทัในใบหุน้ ลดกระบวนการ
และ ระยะเวลาในการขอใชไ้ฟฟ้า ออกกฎหมายหลกัประกนัทางธุรกจิใหม่ เพิม่สทิธผิูล้งทุนรายย่อยในการ
ฟ้องรอ้งคดไีดง้า่ยขึน้ การสรา้งความชดัเจนของการบรหิารและความเป็น เจา้ของกบัการควบคุมและก ากบั
บรษิทั การมรีะบบตรวจสอบภาษโีดยใชโ้ปรแกรมบรหิารความเสีย่งมาคดัเลอืกบรษิทัทีม่คีวามเสีย่งสงู การ
ลดอตัราการภาษกีารโอนทรพัยส์นิ การจ่ายค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์และการแก้ไขปญัหา
การลม้ละลายไดง้า่ยขึน้ โดยเปลีย่นวธิกีารลงคะแนนเสยีงในในแผนฟ้ืนฟูกจิการ" 
          "นายกฯ"ปลืม้อนัดบั"กา้วกระโดด" 
          พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเปิดเผยว่า พอใจผลการจดัอันดับ Ease of doing 
business )ประจ าปี 2018 ของธนาคารโลกเป็นอยา่งมาก และเชื่อว่าจะส่งผลดต่ีอความเชื่อมัน่ของนกัธุรกจิ
ทัว่โลก และเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ 
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          ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมาอนัดบัของไทยดขีึน้ต่อเนื่อง จากอนัดบัที ่49 ในปี 2559 เป็นอนัดบัที ่46 ในปี 
2560 จนก้าวมาอยู่ในอันดบัที่ 26 ในปี 2561 ห่างจากมาเลเซยีเพยีง 2 อนัดบั และยงัเป็น 1 ใน 10 ของ
ประเทศทีม่กีารปรบัปรงุเพื่อใหเ้กดิความสะดวกในการประกอบธุรกจิมากทีสุ่ดในปีทีผ่่านมา 
          ส าหรบัการพฒันาที่โดดเด่นของไทยมหีลายดา้น เช่น การลดระยะเวลาการจดัตัง้ธุรกจิและยกเลกิ
การประทบัตราบรษิทัในใบหุน้ การลดขัน้ตอนการขอใชไ้ฟฟ้า การใชร้ะบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์การออก
กฎหมายหลกัประกนัทางธุรกจิใหม่ 
          การเพิ่มสิทธิผู้ลงทุนรายย่อยท าให้ฟ้องร้องได้ง่ายขึ้น การสร้างความชดัเจนระหว่างความเป็น
เจา้ของกบัการก ากบัควบคุมบรษิทั การตรวจสอบภาษโีดยใชโ้ปรแกรมบรหิารความเสีย่ง การลดภาษกีาร
โอนทรพัยส์นิ การใช้ระบบยื่นฟ้องและจ่ายค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์การแก้ไขปญัหาการ
ลม้ละลาย ฯลฯ 
          สัง่เรง่ปรบัปรงุบรกิารหลายเรือ่ง 
          อย่างไรก็ตาม รฐับาลมแีผนที่จะปรบัปรุงการบรกิารอกีหลายเรื่อง เช่น ก าหนดค่าธรรมเนียมการ
จดทะเบยีนธุรกจิเป็นอตัราคงที ่ลดค่าธรรมเนียมส าหรบัการจดทะเบยีนนิตบิุคคลทางอเิลก็ทรอนิกส ์แก้ไข
กฎหมายหลกัประกนัธุรกิจ ขยายฐานการช าระแบบอเิล็กทรอนิกส์ของส านักงานประกนัสงัคม และการ
พฒันาระบบยื่นเอกสารทางการผ่านระบบดจิทิลั (E-filing) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการยื่นแบบและช าระภาษี
เงนิไดน้ิตบิุคคลของกรมสรรพากร ฯลฯ 
          "ความส าเรจ็ในแต่ละปี เกดิขึ้นจากความร่วมมอืร่วมใจของทุกฝ่าย โดยพบว่าส่วนราชการหลาย
แห่งปรบัเปลีย่นวธิกีารท างานไปมาก และมกีารพดูคุยกบัภาคเอกชนมากขึน้โดยเฉพาะบรษิทักฎหมายและ
บรษิัทบญัชทีี่เกี่ยวขอ้งกบัการท าธุรกิจโดยตรง ที่ส าคญัคอืรฐับาลมคีวามจรงิใจที่จะสนับสนุน ให้การท า
ธุรกจิของภาคเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศมคีวามสะดวกรวดเรว็และเป็นประโยชน์มากที่สุด เช่น 
การปลดล็อกความยุ่งยากต่าง ๆ โดยใช้ค าสัง่ตาม ม.44 ในเบื้องต้น และจะออกกฎหมายปกตเิพื่อแก้ไข
ปญัหาอยา่งยัง่ยนืต่อไป"พล.อ.ประยทุธก์ล่าว 
          อนัดบัดขีึน้ทุกฝา่ยไดป้ระโยชน์ 
          นายสมคิด จาตุศรพีิทักษ์ รองนายกรฐัมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุม Doing 
Business ว่า คะแนนอนัดบัความยากงา่ยในการประกอบธุรกจิ จดัท าโดยธนาคารโลกทีอ่อกมาในปีนี้ถอืว่า
น่าดีใจ โดยอนัดบัที่เพิ่มขึ้นมา 20 ต าแหน่ง อยู่ในอนัดบัที่ 26 ถือว่าไม่ธรรมดา อนัดบัดงักล่าวเป็นสิ่ง
ส าคญัทีน่กัลงทุนต่างชาตใิหค้วามสนใจ เรือ่งนี้ถอืเป็นเรือ่งใหญ่ และมกีารแขง่ขนัสงูมาก 
          โดยประเทศอนิโดนีเซยีขยบัอนัดบัเรว็มากขึน้มา 19 ต าแหน่ง มาอยู่ที ่72 จาก 91 ส่วนเวยีดนามมี
อนัดบัทีด่ขี ึน้ 14 ต าแหน่ง มาอยู่ที่ 68 จาก 82 ดงันัน้ แมอ้นัดบัไทยจะดขีึน้ปีนี้ แต่ยงัตามหลงัมาเลเซยีอยู ่
2 อนัดบั มาเลเซยีอยู่ที่ 24 ดงันัน้ไทยคงอยู่นิ่งไม่ได้ และบอกคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ(ก.พ.ร.) 
ไปแลว้ว่า อนัดบัปีหน้าตอ้งไมต่ก และในปีหน้าตอ้งดกีว่าปีนี้ 
          "อนัดบัที่ดขี ึน้ไม่ใช่แค่นักลงทุนต่างชาตไิด้ประโยชน์ ชาวบ้านทัว่ไปได้ประโยชน์ในการใช้บรกิาร
ภาครฐัง่ายขึ้น เช่น การขอตดิตัง้ไฟ โดยสิง่ที่เห็นผลท าให้มัน่ใจว่า การปฏริูปเริม่เห็นผลแล้ว งานนี้ต้อง
ขอบคุณนายกฯ ทีเ่อาจรงิ และใชม้.44 มาช่วย ขอบคุณทุกหน่วยงานทีช่่วยกนัมา 2 ปีเตม็ โดยในปีหน้าตวั
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ไหนที่ยงัไม่ดีต้องเข้าไปดูและไปเร่งจดัท ากฎหมายที่ยงัค้างๆ อยู่ มัน่ใจว่าปีหน้าโอกาสอันดบัจะดีขึ้น
มากกว่าปีนี้"นายสมคดิ กล่าว 
          จีส้ศช.แจง"ดบับลวิอเีอฟ" 
          นายสมคดิ กล่าวว่า ก าชบัไปยงัส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
(สศช.) ให้เชื่อมโยงอันดบัเวิลด์แบงก์กับอันดบัความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ จดัโดยสภา
เศรษฐกิจโลกหรอื เวิลด์อีโคโนมิค ฟอรัม่ (World Economic Forum หรอื WEF) ที่ผ่านมาไทยดีขึ้น 4 
อนัดบัโดยการจดัอนัดบัดงักล่าวม ี12 เสาหลกั ดงันัน้ควรเอาจรงิกบัทุกเสาหลกัและเชญิเวลิด์อโีคโนมคิ 
ฟอรัม่ มาไทยเพื่อใหเ้ขารบัรูว้่าไทยก าลงัท าอะไร เป็นการช่วยบอกเล่าความสามารถแข่งขนัของประเทศให้
ชดัเจน ซึง่สศช.ตอ้งไปเตรยีมการส าหรบัการจดัอนัดบัในปี 2561 ซึง่เชื่อว่า อนัดบัของไทยจะดขีึน้ 
          นายทศพร ศิรสิมัพนัธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ(ก.พ.ร.) กล่าวว่า อันดบั 
Doing Business ดขีึน้ ไทยตดิ 1 ใน 10 ประเทศทีม่กีารเปลีย่นแปลงสูงสุด ขณะน้ีบรไูนตดิตามขอเขา้มาดู
งานที่ไทย โดยในปีนี้ก าลงัพจิารณาว่าจะมกีารจา้งเวลิด์แบงก์ มาเป็นที่ปรกึษาเหมอืนปีที่ผ่านมาหรอืไม ่
โดยการว่าจา้งตอ้งใชง้บประมาณปีละกว่า 10 ลา้นบาท 
          เรง่ปรบัปรงุส่วนทีเ่หลอืใหด้ขีึน้ 
          นายทศพร กล่าวว่า ในปี  2561 วางแผนทีจ่ะปรบัปรงุการบรกิารอกีหลายเรือ่ง เช่น การก าหนด 
          อตัราค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนธุรกจิเป็นอตัราคงที่ และลดอตัราค่าธรรมเนียมส าหรบัการจด
ทะเบยีนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพฒันาธุรกิจการค้า การปรบัปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
หลกัประกนัทางธุรกจิ 
          การขยายฐานการช าระเงนิสมทบผ่านระบบอีเพย์เมนท์ ของส านักงานประกันสงัคม การเพิ่ม
ประสทิธภิาพการยื่นแบบและช าระภาษีใหส้ารรถรองรบัการยื่นแบบภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ส าหรบัรอบบญัชี
ปี 2561 ของกรมสรรพากร การขยายระบบ e-Filing ของส านกังานศาลยตุธิรรม 
          ธุรกจิเชื่อไทย"เนื้อหอมขึน้" 
          นายกลนิท์ สารสนิ ประธานหอการค้าไทย กล่าวว่า อนัดบัที่เพิม่ขึน้ 20 อนัดบั สะท้อนให้เหน็ถงึ
พฒันาการในการปรบัปรุงกระบวนการท างานของภาครฐัต่อการอ านวยความสะดวกในการท าธุรกจิไดด้ขีึน้
ในหลายด้าน และเชื่อว่า อนัดบัในปีถดัไปจะดขีึน้จากปีนี้ ดงึดูดการลงทุนจากต่างชาตมิากขึน้ โดยเฉพาะ
ระเบยีงเขตเศรษฐกจิภาคตะวนัออก(ออีซี)ี 
          นายรุ่งโรจน์ รงัสโิยภาส กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอสซจี ีกล่าวว่า อนัดบัทีเ่พิม่ขึน้ถงึ 20 อนัดบั จะ
ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของนักลงทุนต่างชาตใิห้เพิม่มากขึน้ เนื่องจากการอ านวยความสะดวกในการลงทุน 
เป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน โดยเฉพาะโครงการลงทุนในอีอีซี ที่รฐับาล
พยายามดงึนักลงทุนต่างชาติรายใหม่ๆ เขา้มามากขึ้น ซึ่งหากมกีารลงทุนเพิม่ขึ้นแล้ว ก็จะส่งผลกระทบ
เป็นลกูโซ่ มกีารจบัจา่ยใชส้อยมากขึน้ ท าใหเ้ศรษฐกจิโดยรวมดขีึน้ 
 
 


