การพัฒนาบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ
ตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก
28 พฤษภาคม 2557
ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์
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ผลการจัดอันดับ Doing Business ของประเทศไทย

2

ผลการจัดอันดับ Ease of Doing Business

ผลการจัดอันดับ 30 อันดับแรกของโลก (DB2014)

ผลการจัดอันดับของประเทศไทย
ในเอเชียและอาเซียน
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ไทย

…

เกณฑ์การสารวจของธนาคารโลก
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การ Reform ของประเทศไทยจากผลสารวจของธนาคารโลกและ
การพัฒนาบริการรายด้าน
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วิธีการคานวณเพื่อจัดอันดับ Doing Business
ประเด็น Reform ที่ธนาคารโลกต้องการทราบ
วิธีการคานวนเพื่อจัดอันดับ Doing Business
ของธนาคารโลกนั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน


ผลคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดย่อยของตัวชี้วัดทั้ง

10 ด้าน
- -> คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดแต่ละด้าน
โดยให้ความสาคัญกับตัวชี้วัดแต่ละตัวเท่ากัน


จานวนเรื่องในการปรับปรุง (Reform) ที่
ประเทศต่างๆ ดาเนินการในแต่ละปี
- -> การเปรียบเทียบกับประเทศที่ทาได้ดีที่สุด
(Distance of Frontier) ซึ่งมีคะแนนอยู่
ระหว่าง 0-100 โดย 100 จะเป็นคะแนนของ
ประเทศที่ทาได้ดีที่สุด
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การ Reform ของไทยและ World Best จากการสารวจของธนาคารโลก

ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ

DB 2014 Rank

16

DB 2013 Rank

19
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Reforms Guideline ของธนาคารโลก : ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง

Reforms Guidelines
Dealing with Construction Permits
Reforms impacting this indicator include any changes in laws; regulations; fees and/or practice that
have an impact on the process of building a warehouse used for storage of books. Reforms may
include: (i) Legal changes (new statutory time limits that are applied in practice, new building code,
etc.); (ii) Administrative reforms (reorganization, fast-track services, establishing one-stop shop,
streamlining the approvals process, application submission online, etc.); (iii) Fee decreases
(decreasing building permit fees, decreasing building registration fees, eliminating inspection fees,
etc.); (iv) Documentation (less documentation required, forms standardized, etc.); (v) New
inspections regime (i.e. introduction of private inspectors, cap on inspections, risk-based system
introduced, etc.); (vi) Privatization (services usually handled by public authorities such as surveying
, inspections, design approval now privatized).
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การ Reform ของไทย และ World Best จากผลสารวจของธนาคารโลก

ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง

DB 2014 Rank

44

DB 2013 Rank

99
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Reforms Guideline ของธนาคารโลก : ด้านการขอใช้ไฟฟ้า

Reforms Guidelines
Getting Electricity
Reforms impacting this indicator include any changes in laws; regulations; fees and/or practice that
have an impact on first time electricity connections from a warehouse to the main grid. These may
include streamlining of procedures, such as reduction of interaction with other public agencies (e.g.
for excavation permits); eliminating redundant inspections of external connection works by multiple
agencies and reforming procedures related to fire safety concerns (as in reducing duplicate internal
wiring inspections by multiple agencies by regulating the electrical profession rather than the
connection process). Other reforms examples can be the introduction of shorter legal time limits;
increase of manpower; streamlining of internal processes at the utility as well as reduction in time
related to improved procurement of materials or outsourcing external connection works when
resources are constrained. Reforms in costs include reform in cost of fees related to new commercial
electricity connections (e.g. application fees, inspection fees, excavation fees, or other); reform in
cost of security deposit (as well as payment of security deposit by bond or bank guarantee); and
reform in cost of connection (e.g. fixed connection fee, reduction in connection costs, allowing
customer to pay connection costs in instalments along with consumption charges).
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การ Reform ของไทย และ World Best จากผลสารวจของธนาคารโลก

ด้านการขอใช้ไฟฟ้า

DB 2014 Rank

21

DB 2013 Rank

28
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Reforms Guideline ของธนาคารโลก : ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน

Reforms Guidelines
Registering Property
Reforms impacting this indicator include any changes in laws; regulations; fees and/or practice that
have an impact on the transfer of a land parcel with real estate on it from one party to another. These
can include the combination or reduction of procedures, the optimization of business processes or
the introduction of new systems that allow moving certain procedures back-office. Connecting or
merging several agencies allows achieving similar results by eliminating inconsistencies and
duplication of efforts. Reforms can also include an increase in administrative efficiency through
simplification of processes that reduce the time for handling of information and speed-up service
delivery. Digitalization of procedures (e.g. digitalization of all internal records and archives, the
introduction of geographic information systems (GIS)) or introducing on-line based services can also
impact the data on this indicator. Time limits and fee reductions also can also have an impact on the
data published.
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การ Reform ของไทย และ World Best จากผลสารวจของธนาคารโลก

ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน

DB 2014 Rank

28

DB 2013 Rank

35
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Reforms Guideline ของธนาคารโลก : ด้านการได้รับสินเชื่อ

Reforms Guidelines
Getting Credit – Legal Rights
Reforms impacting this indicator include adopting new legislation or making changes to the existing
legislation covering the use of moveable property as collateral. Changes to laws affecting secured
creditors rights in or outside bankruptcy procedures may also impact the data. The implementation
of collateral registries is also considered a reform. These reforms must be completed (law passed
and implemented) to be counted.

Getting Credit – Credit Information
Reforms impacting this indicator include the adoption of new major laws governing credit reporting
(e.g. special credit bureau law, data protection law, consumer protection law) or the establishment
of a credit bureau or registry for the first time in the economy. Reforms are also recorded if an
existing credit bureau or registry starts to: (i) distribute data on both firms and individuals, (ii)
distribute both positive and negative data, (iii) distribute data from retailers and utilities, (iv)
distribute 2-10 years of historical data, (v) distribute data on loan amounts below 1% of income per
capita, (vi) provide a credit report to borrowers free of charge at least once per year, (vii) establish
online access to data for banks and financial institutions, (viii) provide credit scores based on the
bureau or registry’s data as an additional service.
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การ Reform ของไทย และ World Best จากผลสารวจของธนาคารโลก

ด้านการได้รับสินเชื่อ

DB 2014 Rank

3

DB 2013 Rank

11
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Reforms Guideline ของธนาคารโลก : ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุน

Reforms Guidelines
Protecting Investors
This indicator captures four types of regulatory
reforms: (i) reforms to the approval process of
transactions with interested parties by business
corporations, (ii) reforms to the disclosure
requirements of transactions with interested parties,
(iii) reforms to standards of duty and liability
applicable to directors of corporations, (iv) reforms
to the rules of civil procedure with regards to prelitigation investigation, compelling evidence in court,
and questioning witnesses and opposing parties in
court.
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การ Reform ของไทย และ World Best จากผลสารวจของธนาคารโลก

ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุน
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Reforms Guideline ของธนาคารโลก : ด้านการชาระภาษี

Reforms Guidelines
Paying Taxes
Reforms impacting this indicator include a minimum
of 2 percentage point reduction in corporate income
statutory tax rate; a minimum of 1 percentage point
reduction in the statutory rates of labor taxes and
mandatory contributions; a minimum of 10%
reduction in compliance time. Reforms may also
include the introduction of electronic filing and
payment (if used by the majority of businesses of the
size similar to the case study company); major
revision of tax laws; elimination of taxes; reduction in
the number of tax payments or replacement of
Cascading Sales Tax by Value Added Tax.
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การ Reform ของไทย และ World Best จากผลสารวจของธนาคารโลก

ด้านการชาระภาษี

DB 2014 Rank

25

DB 2013 Rank

18

29

Reforms Guideline ของธนาคารโลก : ด้านการค้าระหว่างประเทศ

Reforms Guidelines
Trading across Borders
Reforms impacting this indicator include any changes
in laws; regulations; fees and/or practice that have
an impact on trading of products in a container
through seaport. These can relate to the following
areas: introduction or improvement of the electronic
systems for documents submission; introduction of
other electronic systems that significantly improve
work and coordination between customs and port
authorities;implementation of risk-based inspections
and Single Windows; improvements in the sea port
infrastructure; streamlining of Customs procedures
and reduction of required documents by Customs
and/or seaport and and/or other relevant
authorities.
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การ Reform ของไทย และ World Best จากผลสารวจของธนาคารโลก

ด้านการค้าระหว่างประเทศ

DB 2014 Rank

20

4

Reforms Guideline ของธนาคารโลก : ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง

Reforms Guidelines
Enforcing Contracts
Reforms affecting this indicator include those having
an impact on the time and cost of judicial
commercial disputes. Reforms can be amendments
to civil procedural rules, changes in the rules
determining jurisdiction or appointment of new
judges or reorganization of the judicial system.
Reforms may also include the creation of a new
commercial court, the introduction of e-filing, the
introduction of mediation or arbitration and
amendments to case management systems.
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การ Reform ของไทย และ World Best จากผลสารวจของธนาคารโลก

ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง
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Reforms Guideline ของธนาคารโลก : ด้านการแก้ปัญหาล้มละลาย

Reforms Guidelines
Resolving Insolvency
Reforms impacting this indicator include any changes
in laws; regulations; fees, and/or practice that impact
the time, cost or the likelihood of preserving a
debtor’s company as a going concern. These may
include those affecting the legal (e.g. new
bankruptcy laws), regulatory (e.g. rules governing
licensing
of
insolvency
administrators
or
administrative frameworks (e.g. new bankruptcy
courts). These reforms must be completed (law
passed and implemented) to be counted.
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การ Reform ของไทย และ World Best จากผลสารวจของธนาคารโลก

ด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย

DB 2014 Rank

15

24

ขอข้อมูลความก้าวหน้าด้านการจ้างแรงงานเพิ่มเติม

Reforms Guidelines
Employing Workers
Reforms impacting this indicator include those affecting the hiring and redundancy of workers, the
resolution of labor disputes and the eligibility of workers for various benefits. For instance,
significant amendment to the Labor Code (or any other relevant labor regulation), implementation
of specific measures such as changes to the maximum legal duration of fixed-term contracts,
changes in the way severance payments or notice periods are calculated in case of dismissal of a
worker. Other reforms relating to the resolution of labor disputes and to the eligibility of workers for
various benefits (health insurance, unemployment benefits, and paternity leave and retirement
pensions) may also be considered.

25
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ธนาคารโลกส่งแบบสารวจและเก็บ
ข้อมูล
ธนาคารโลกวิเคราะห์และสรุปข้อมูล
ธนาคารโลกเขียนรายงานผลการวิจัย

ธนาคารโลกประกาศผลการจัดอันดับ

ส่งข้อมูล Reform ของไทยให้ World Bank ใช้เป็นข้อมูล
จัดอันดับ DB2015 ภายใน 30 พ.ค. 57
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