ที่ 49 /2557

6 สิ งหาคม 2557

งานสั มมนาวิชาการของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 11 ประจาปี 2557
“เศรษฐกิจการคลังไทย ความท้ าทาย การปฏิรูป และความยัง่ ยืน”
วันพุธที่ 6 สิ งหาคม 2557
ณ ห้ องนภาลัยบอลรู ม โรงแรมดุสิตธานี
(ช่ วงบ่ าย)
การเสวนาในช่วงบ่ายหัวข้อ “เศรษฐกิจการคลังไทย: ความท้าทาย การปฏิ รูป และ
ความยัง่ ยืน” ได้รับเกียรติจากผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้แก่ (1) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อัมมาร์
สยามวาลา นัก วิ ช าการเกี ย รติ คุ ณ สถาบัน วิ จ ัย เพื่ อ การพัฒ นาแห่ ง ประเทศไทย (ที ดี อ าร์ ไ อ)
(2) ดร. สถิ ต ย์ ลิ่ มพงศ์พนั ธุ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และอดี ต
ปลัดกระทรวงการคลัง (3) นายบัณฑูร ล่าซา ประธานกรรมการ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด
(มหาชน) (4) ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพฒั นพงศ์ ประธานกรรมการบริ ษทั เบเคอร์ แอนด์
แม็คเค็นซี่ จากัด และ (5) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โดยมี ดร. เอกนิ ติ นิ ติทณ
ั ฑ์ประภาศ รองผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็ นผูด้ าเนิ น
รายการ และมีผเู ้ ข้าร่ วมฟังประมาณ 600 คน สรุ ปประเด็นการเสวนาได้ ดังนี้
 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยเผชิ ญกับความท้าทายหลาย
ด้าน โดยในระยะสั้น ต้องเผชิ ญกับการชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่ วงครึ่ งปี แรก และใน
ระยะปานกลางถึงยาว ต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับรายได้ของประเทศ
ให้เข้าสู่ ประเทศรายได้สูง นอกจากนี้ ยังมีประเด็นทางด้านความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม
และความยัง่ ยืนของสิ่ งแวดล้อม สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จึงได้จดั ทา “วิสัยทัศน์ สศค.
2020” ขึ้นเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานภายใต้ขอบเขตบทบาทของ สศค. ในการสนับสนุน
การพัฒ นาใน 3 มิ ติ ได้แก่ มิ ติด้านเศรษฐกิ จ ผลักดันให้ไ ทยเข้าสู่ ประเทศรายได้สูงและมี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน มิติดา้ นสังคมและสิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มให้เกิดความยัง่ ยืนทั้งทางด้าน
สังคมและสิ่ งแวดล้อม และมิติดา้ นการคลัง ส่ งเสริ มความยัง่ ยืนทางการคลัง
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 นายบัณฑูร ลา่ ซา กล่าวว่า ที่ผ่านมา ภาคเอกชนไทยมีความแข็งแกร่ ง และ
มีศกั ยภาพในการปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยเห็นได้
จากการปฏิรูปทัศนคติการทางานภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ที่ให้ความสาคัญกับการบริ หาร
ความเสี่ ย งขององค์ก รมากขึ้ น ซึ่ งส่ ง ผลให้ภ าคเอกชนในปั จ จุ บัน มี ค วามแข็ง แกร่ ง ต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงจากปั จ จัย ภายนอกและภายในประเทศ ทั้ งนี้ สิ่ งที่ ภ าคเอกชนต้ อ งการคื อ
สภาพแวดล้อมและโครงสร้างภาครัฐที่เอื้อต่อการดาเนิ นธุ รกิจ อาทิ ระบบภาษีที่ชัดเจน ระบบ
กฎหมายที่มีประสิ ทธิภาพ และระบบการศึกษาที่ดีเพื่อบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็ นต้น
 ดร.สถิตย์ ลิม่ พงศ์ พนั ธุ์ เน้ นความสาคัญของการบริหารการคลังให้ สามารถ
สนับสนุนเป้ าหมายทางเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อมได้ อย่ างยั่งยืน ใน 3 ด้าน โดยในด้าน
รายได้ ควรขยายฐานการจัดเก็บรายได้ ทั้งรายได้ภาษีและรายได้ที่มิใช่ ภาษี อีกทั้งควรปรับปรุ ง
การให้สิทธิ ประโยชน์ BOI ให้เหมาะสม ในด้านรายจ่าย ควรเป็ นไปตามหลัก 3 T อันได้แก่
Target คื อ มี เ ป้ าหมายที่ ชัด เจนและเป็ นประโยชน์ ต่ อ เป้ าหมายด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่ ง แวดล้อ ม Timely คื อ ทัน เวลาและเข้า กับ บริ บ ทสิ่ ง แวดล้อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป และ
Transparency คือ มีความโปร่ งใส และในด้านหนี้สิน ซึ่ งแม้ในปั จจุบนั สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อจี
ดีพีอยูใ่ นภายใต้กรอบความยัง่ ยืนทางการคลัง อย่างไรก็ตาม ควรยกระดับกรอบหนี้ สาธารณะให้
เป็ นกฎหมายบังคับใช้ นอกจากนี้ ภาคเอกชนควรส่ งเสริ มองค์กรทางสังคม (Social Enterprise)
โดยนาหลักการดาเนินธุรกิจมาช่วยทาประโยชน์ทางสังคม
 ศาสตราจารย์ พเิ ศษ ดร. อัมมาร์ สยามวาลา เห็นว่า ในภาพรวม ระบบการ
คลังและระบบงบประมาณของไทยมีกลไกในการรักษาวินยั ทางการคลังที่ดี อย่างไรก็ตาม รายจ่าย
นอกงบประมาณเป็ นความท้าทายต่อเสถียรภาพการคลัง ดังนั้น สศค. ควรมีบทบาทในการปิ ดช่อง
โหว่ดงั กล่าว ในส่ วนของเรื่ องที่ควรเร่ งผลักดัน ดร. อัมมาร์ ฯ ได้ยกตัวอย่างกระบวนการบังคับใช้
กฎหมายที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง โดยใช้หลักการประเมินราคาและจัดเก็บด้วยมาตรฐานเดียวกัน
ของส่ วนกลาง แต่ทอ้ งถิ่นควรมีบทบาทในการกาหนดอัตราภาษี เพื่อลดการพึ่งพาการจัดสรร
รายได้จากส่ วนกลาง เพื่อภาคการคลังที่ยงั่ ยืน นอกจากนั้น เศรษฐกิจไทยยังมีความท้าทายใน
ประเด็นสังคมผูส้ ู งอายุของไทย โดยภาครัฐต้องมีส่วนร่ วมในการจัดสวัสดิการในกับผูส้ ู งอายุ
 ศาสตราจารย์ พเิ ศษ กิติพงศ์ อุรพีพฒ
ั นพงศ์ เห็นว่า ที่ผ่านมา ประเทศไทย
ไม่ เ คยปฏิ รู ปกฎหมายอย่า งแท้จ ริ ง นอกจากช่ ว งวิก ฤติ เ ศรษฐกิ จ เนื่ อ งจากกระบวนการออก
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กฎหมายของไทยใช้เวลานาน จึงควรใช้โอกาสในช่ วงนี้ ปรับปรุ งกระบวนการการร่ างกฎหมาย
และควรให้เอกชนมี ส่วนร่ วม นอกจากนี้ ยังได้ยกประเด็นเรื่ องการปฏิรูปภาษี โดยสนับสนุ น
แนวความคิด Negative Income Tax ที่ สศค. นาเสนอในช่วงเช้า เพื่อขยายฐานภาษีและใช้ฐานภาษี
ในการตรวจสอบที่มาของรายได้ ในแง่ของการนาไปปฏิบตั ิ ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ฯ ได้หยิบ
ยกข้อเสนอแนะ 4 ประการ ได้แก่ 1) หน่ วยงานภาครัฐควรร่ วมกันศึกษาความเป็ นไปได้ของ
มาตรการทางภาษีที่จะเสนอแนะ 2) ควรปรั บปรุ งกระบวนการการแก้กฎหมาย โดยอาจนา
กฎหมายของประเทศอื่นมาเป็ นตัวอย่างในการแก้กฎหมาย 3) ควรบูรณาการกฎหมายภาษีและการ
จัดเก็บรายได้ภาครัฐทั้งหมดมาอยูท่ ี่หน่วยงานเดียวกัน และมีระบบการตรวจสอบเพื่อคานอานาจ
และ 4) ขยายฐานภาษีโดยเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่เคยหลีกเลี่ยงภาษีกลับเข้ามาอยูใ่ นระบบ
ท้ายสุ ด นายกฤษฎาฯ ได้ให้ความเชื่ อมัน่ แก่ผรู ้ ่ วมสัมมนา ว่า สศค. จะผลักดัน
วิสัยทัศน์ สศค. เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม
และด้า นการคลัง โดยย้ า ว่ า วิ สั ย ทัศ น์ ข อง สศค. ตั้ง อยู่บ นค่ า นิ ย ม “มี ห ลัก การ ท าได้จ ริ ง สู่
เศรษฐกิจยัง่ ยืน”
--------------------------------------

