เปรียบมวยไทยกับเวียดนาม ลงทุนทำธุรกิจที่ไหนง่ายกว่ากัน
อภิยุกต์ อำนวยกาญจนสิน
กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) มี ค วามสำคั ญ ต่ อ การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา เนื่องจากระดับการออมภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความ
ต้ อ งการลงทุ น ในประเทศ ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งอาศั ย เงิ น ลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศ เพื่ อ ใช้ ในการลงทุ น
ภายในประเทศด้วย ซึ่งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนี้ไม่ได้มาในรูปของเม็ดเงินการลงทุนเพียงอย่างเดียว
แต่ยังรวมถึงความรู้ด้านเทคโนโลยี การจัดการและทุนทางปัญญาซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ
การลงทุนของภาคเอกชนยังเป็นตัวกำหนดโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยในอนาคต ส่งผลต่อความสามารถใน
การแข่งขันของสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมที่ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทั้ งนี้ ที่ผ่ านมา
ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่สำคัญคือ การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก หรือ EEC ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามในประเทศเพื่อนบ้านของเรา
อย่างประเทศเวียดนามที่กำลังเร่งขับเคลื่อนพัฒนาประเทศก็เร่งดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเช่นกัน คำถาม
ที่ตามมา คือ ประเทศไหนจะมีแรงดึงดูดด้านการลงทุนมากกว่ากันระหว่างไทยหรือเวียดนามด้วยเหตุผลอะไร
ซึ่ ง รายงานการจั ด อั น ดั บ ความยากง่ า ยในการประกอบธุ ร กิ จ ประจำปี 2563 (Doing Business 2020) ที่
ธนาคารโลกเป็นผู้จัดทำและเผยแพร่ สามารถตอบของคำถามดังกล่าวได้ในมิติที่เกี่ยวข้องกับความยากง่ายใน
การประกอบธุรกิจซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ และหาก
พบว่ามี ป ระเด็น ใดที่ เวีย ดนามมีแ ต้ ม ต่ อ มากกว่าประเทศไทย ก็ส ามารถนำไปปรับ ปรุงหรือพั ฒ นาเพื่ อให้
ประเทศไทยมีความน่าสนใจในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
Doing Business เป็นรายงานผลการศึกษาเพื่อจัดอันดับความยากง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจ
ในประเทศต่ า ง ๆ ทั่ ว โลก ซึ่ ง ธนาคารโลกจั ด ทำขึ้ น ครั้ ง แรกเมื่ อ ปี ค.ศ. 2004 สำหรั บ ในประเทศไทย
ธนาคารโลกเริ่มเข้ามาสำรวจในปี ค.ศ. 2005 และในรายงานฉบับล่าสุด (Doing Business 2020) มีจำนวน
ประเทศที่ธนาคารโลกดำเนิ นการสำรวจทั้ งสิ้น 190 ประเทศ โดยรายงานดังกล่าวเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอำนวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย และกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง
ๆ ของรัฐว่ามีส่วนสนับสนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร ซึ่งมีตัวชี้วัดในการศึกษา 10 ด้าน
ครอบคลุมพื้นฐานของวงจรธุรกิจตั้งแต่การเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจนถึงการปิดกิจการ ได้แก่ 1) การเริ่มต้นธุรกิจ
(Starting a Business) 2) การขออนุ ญ าตก่ อ สร้าง (Dealing with Construction Permits) 3) การขอใช้

ไฟฟ้ า (Getting Electricity) 4) การจดทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น (Registering Property) 5) การได้ รั บ สิ น เชื่ อ
(Getting Credit) 6) การคุ้ ม ครองผู้ ล งทุ น (Protecting Investors) 7) การชำระภาษี (Paying Taxes) 8)
การค้ า ระหว่ า งประเทศ (Trading Across Boarders) 9) การบั ง คั บ ให้ เป็ น ไปตามข้ อ ตกลง (Enforcing
Contracts) และ 10) การแก้ปัญ หาการล้ มละลาย (Resolving Insolvency) โดยมี เกณฑ์ การพิ จารณา 4
เรื่องหลัก ได้แก่ ขั้นตอนในการดำเนิ นการที่ง่าย (Easier) ระยะเวลาในการดำเนิ นการที่ รวดเร็ว (Faster)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ต่ำ (Cheaper) และกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เอื้อต่อการดำเนินการ (Smarter
Regulations) ทั้งนี้ วิธีการให้คะแนนในแต่ละประเด็นที่สำรวจ มีการกำหนดค่าเป้าหมายขึ้น แล้วประเมินผล
โดยวัดว่าแต่ละประเทศมีระยะห่างจากเป้าหมายที่กำหนดมากเท่าใด (Distance to Frontier : DTF) เช่น การ
ขออนุญาตก่อสร้างต้องได้รับใบอนุญาตภายใน 10 วัน หากประเทศใดทำได้ภายใน 10 วัน จะได้คะแนนเต็ม
และจะได้คะแนนน้อยลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนวันที่เพิ่มขึ้น แต่ละประเด็นจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และแต่
ละประเทศจะได้คะแนนลดหลั่นกันตามผลงานที่ทำได้ การวัดคะแนนนี้เรียกว่า Ease of Doing Business
Score (EODB)

ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวม ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ 21 ดีขึ้น 6 อันดับ จากอันดับที่
27 ในปีที่แล้ว โดยประเทศไทยได้รับคะแนน 80.1 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 0.6 คะแนน1 ในแง่ตัวชี้วัด
ที่มีอันดับสูงสุดซึ่งสะท้อนการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ จนติด 10 อันดับแรกของโลก มี 2 ด้าน คือ ด้านการ
คุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย ได้อันดับ 3 ของโลก และด้านการขอใช้ไฟฟ้า ได้อันดับ 6 ของโลก ทั้งนี้มีการ
ปฏิรูปที่สำคัญที่มีคะแนนปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ 2)
ด้านการขออนุ ญ าตก่ อสร้าง 3) ด้านการขอใช้ไฟฟ้ า และ 4) การแก้ไขปัญ หาการล้ ม ละลาย ในด้ านของ
ประเทศเวียดนาม ได้รับคะแนน 69.8 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1.2 คะแนน แต่อันดับลดลง 1 อันดับ
จากอันดับที่ 69 ปรับลดลงอยู่ในอันดับที่ 70 ในรายงานปีล่าสุด อย่างไรก็ตามมีการปฏิรูปที่สำคัญ ที่มี
1

คะแนนในปี 2019 มีการปรับปรุ ง

คะแนนปรับตัวเพิ่ มขึ้นเมิ่อเทียบกับปีที่ผ่านมาถึง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ 2) ด้านการขอ
อนุญาตก่อสร้าง 3) ด้านการขอใช้ไฟฟ้า 4) การได้รับสินเชื่อ 5) การชำระภาษี และ 6) การแก้ไขปัญหาการ
ล้มละลาย โดยประเด็นของการได้รับสินเชื่อและการชำระภาษี มีคะแนนปรับเพิ่มขึ้นมาก โดยปรับเพิ่มขึ้นถึง
5.0 และ 6.1 คะแนน ตามลำดับ โดยเวียดนามปรับปรุงการจ่ายภาษีให้ง่ายขึ้นโดยมีการปรับปรุงและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งนี้จะเห็นว่า แม้ปัจจุบันในระดับภาพรวมประเทศไทยจะมีอันดับและคะแนน
ดีกว่าเวียดนามแต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดในแต่ละด้าน เวียดนามมีการพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับนักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศในหลายด้านด้วยกัน บางด้านมีพัฒนาการจน
สามารถมีอันดับและคะแนนดีกว่าประเทศไทยไปแล้วในปีล่าสุด

>
จากจำนวนทั้งหมด 10 ด้าน มีด้านที่ประเทศไทยมีอันดับและคะแนนดีกว่าเวียดนามทั้งหมด 7
ด้า น ได้ แ ก่ 1) การเริ่ม ต้ น ธุรกิ จ (Starting a Business) 2) การขอใช้ไฟฟ้ า (Getting Electricity) 3) การ
คุ้ ม ครองผู้ ล งทุ น (Protecting Investors) 4) การชำระภาษี (Paying Taxes) 5) การค้ า ระหว่ า งประเทศ
(Trading Across Boarders) 6) การบั งคั บ ให้ เป็ น ไปตามข้ อ ตกลง (Enforcing Contracts) และ 7) การ
แก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) ที่เหลืออีก 3 ด้าน เวียดนามมีอันดับและคะแนนดีกว่า

ไทย ได้ แ ก่ 1) การขออนุ ญ าตก่ อ สร้ า ง (Dealing with Construction Permits) 2) การจดทะเบี ย น
ทรัพ ย์ สิ น (Registering Property) และ 3) การได้ รับ สิ น เชื่ อ (Getting Credit) และเมื่ อ พิ จ ารณาใน
รายละเอียดโดยเฉพาะทั้ง 3 ด้านที่เวียดนามมีอันดับและคะแนนดีกว่าไทย ในด้านการขออนุญาตก่อสร้าง
เวียดนามดำเนินการลดขั้นตอนในการขออนุญาตก่อสร้าง (Procedures) ลงเหลือเพียง 10 ขั้นตอน ระยะเวลา
ดำเนินการ (Time) 166 วัน ในขณะที่ไทยมี 14 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 113 วัน ในด้านของการจด
ทะเบียนทรัพ ย์สิน ในเวียดนามมีขั้นตอนในการจดทะเบียน (Procedures) จำนวน 5 ขั้นตอน ระยะเวลา
ดำเนินการ (Time) 53.5 วัน และมีต้นทุนของการจดทะเบียนอยู่ที่ร้อยละ 0.6 ของมูลค่าทรัพย์สิน ในขณะที่
ไทยมี 5 ขั้นตอนเท่ากัน ใช้ระยะเวลาดำเนินการเพียงแค่ 9 วัน แต่ไทยมีต้นทุนของการจดทะเบียนค่อนข้างสูง
อยู่ที่ร้อยละ 7.2 ของมูลค่าทรัพย์สินซึ่งมากกว่าเวียดนามพอสมควร และในด้านของการได้รับสินเชื่อ วัดโดย
ใช้ดัชนี 2 ตัว คือ The Legal Rights Index (มีค่า 0 -12) โดยคะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีกฎหมายที่ได้รับการ
พัฒนาให้ส่งเสริมการเข้าถึงสินเชื่อได้ดียิ่งขึ้น และ The Credit Information Index (มีค่า 0 - 8) วัดขอบเขต
การเข้ าถึ งและคุ ณ ภาพของข้ อ มู ล เครดิ ต โดย The Legal Rights Index และ The Credit Information
Index ของเวียดนามมีค่าเท่ากับ 8 ทั้งสองตัว ส่วนของประเทศไทยมีค่าเท่ากับ 7 ทั้งสองตัว นอกจากนี้ใน
ปัจจุบันศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติของเวียดนาม (the National Credit Information Centre of Vietnam :
CIC) และธนาคารแห่งเวียดนาม (the State Bank of Vietnam : SBV) ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มเชื่อมโยงผู้กู้
และธนาคาร ซึ่งผู้กู้สามารถเลือกแพ็คเกจสินเชื่อและลงทะเบียนความต้องการสินเชื่อที่ธนาคารที่ต้องการผ่าน
ช่องทางออนไลน์ รวมถึงผู้กู้จะได้รับอนุญาตให้ดูข้อมูลเครดิตของตนเองได้ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้
ต้องการกู้และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและความลับของข้อมูล
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นอกจากนี้ หากมอง
ย้ อ นกลั บ ไปในช่ ว งที่ ผ่ า นมา
ตั้ ง แต่ ปี 2548 จนถึ ง ปั จ จุ บั น
จะเห็ น ว่ า แต่ ล ะประเทศใน
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกและ
แปซิฟิก ได้พัฒ นาคะแนนของ
ตั ว ชี้ วั ด ต่ า ง ๆ ขึ้ น ม า
ค่อนข้างมาก อาทิ จีนที่มีการ
พัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว จะ
เห็ น ว่ าคะแนนในช่ ว ง 15 ปี ที่
ผ่ า นมาเพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า 35
คะแนน หรือหากเปรียบเทียบ
ประเทศไทยกับเวียดนามในแง่ของพัฒนาการเพื่อให้ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา
ประเทศไทยมีคะแนนเพิ่มขึ้นเกือบ 20 คะแนน ในขณะที่เวียดนามทำได้ดีกว่ามีคะแนนเพิ่มขึ้นกว่า 20
คะแนน อย่างไรก็ตาม ยิ่งประเทศพัฒนามากขึ้นเท่าไหร่ ก็นับว่าเป้นเรื่องยากขึ้นเรื่อย ๆ ที่จะพัฒนาต่อเพราะ
ช่องว่างของการพัฒนาจะเริ่มเล็กลงเรื่อย ๆ ตัวอย่างเช่น ประเทศสิงคโปร์ที่อาจจะมีคำถามว่าทำไมในช่วง 17
ปีที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้พัฒนาคะแนนอะไรขึ้นมา นั้นเป็นเพราะว่าสิงคโปร์มีผลงานที่ดีมาโดยตลอดอยู่แล้ว
ตั้งแต่ก่อนเริ่มจัดทำรายงานด้วยซ้ำทำให้แทบจะไม่มีช่องว่างที่รอการพัฒนาเลย ทั้งนี้จากงานวิจัยที่ผ่านมา
พบว่าประเทศที่มีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการกำกับดูแลที่เป็นมิตรจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ
ทำให้มีธุรกิจเกิดขึ้นได้มากกว่า สร้างงานได้มากกว่า โดยจากงานวิจัยพบว่าคะแนนที่เพิ่มขึ้น 10 คะแนนจะทำ
ให้ประเทศมีธุรกิจเพิ่มมากขึ้น 1 แห่งต่อประชากร 2,000 คน ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการสร้างงานในประเทศ
และนั่นหมายถึงการนำไปสู่การลดความยากจนในประเทศในท้ายที่สุด
กล่าวโดยสรุป หากเปรียบเทียบไทยกับเวียดนามในมิติความยากง่ายในการประกอบธุรกิจจากผล
ของรายงานการจัดอันดั บความยากง่ายในการประกอบธุรกิจประจำปี 2563 (Doing Business 2020) ใน
ระดับภาพรวมแม้ประเทศไทยจะมีอันดับและคะแนนดีกว่าเวียดนามแต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดในแต่ละ
ด้าน เวียดนามมีการพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศ
ในหลายด้านด้วยกัน บางด้านมีพัฒนาการจนสามารถมีอันดับและคะแนนดีกว่าประเทศไทยไปแล้วในปีล่าสุด
ได้แก่ ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง การจดทะเบียนทรัพย์สิน การได้รับสินเชื่อ นอกจากนี้หากมองพัฒนาการ
ย้อนหลังสะสมจนถึงปัจจุบัน เวียดนามทำได้ดีกว่าประเทศไทยโดยเป็นอันดับที่ 5 ของภูมิภาค ดังนั้น สิ่งที่

ประเทศไทยต้องเดินหน้าต่อเพื่อให้ประเทศมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อนักลงทุน ก็คือประเทศไทยยังจำเป็นต้อง
ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้มีความสะดวกและเอื้อต่อการแข่งขันของผู้ประกอบการในด้าน
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไปโดยเฉพาะด้านทั้ง 3 ด้านที่เวียดนามมีอันดับและคะแนนดีกว่าประเทศไทย เพื่อให้
มั่นใจว่าประเทศไทยจะสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ในระยะยาว และผลประโยชน์ จากการปฏิรูป
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะนำมาซึ่งการเพิ่มการลงทุนและมีการจ้างงานคุณภาพมากขึ้นในอนาคต
แหล่งที่มาของข้อมูล
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