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สภาวการณของผูประกอบการ
ภาพรวมธุรกิจทั้งดานการนำเขา-สงออกและการคาภายในทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการอยูในชวงชะลอตัว
ตอเนื่องมาจากกลางปที่แลวเมื่อไดรับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ทำใหคำสั่งซื้อลดลง ผูสงออกจำนวนมากถูกชะลอ
การสงมอบ สถานการณของจีนดีขึ้นแตโรงงานยังอยูระหวางการทยอยเปดกิจการประมาณรอยละ 40 เพราะแรงงาน
ยังมีความวิตกกังวลที่จะไปทำงานขณะที่ไวรัสขยายตัวไปภูมิภาคอื่นๆ เชน อาเซียนประเทศแถบเอเชียแปซิ ฟค
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ผลกระทบที่ชัดเจน เชน การปดพรมแดนมาเลเชียจนถึงสิ้นเดือนนี้ ขณะที่ประเทศตางๆ
24 ประเทศหามผูเดินทางที่ประทับตราวีซาประเทศไทยรวมถึงการเปลี่ยนเที่ยวบินเขาประเทศ
สถานการณโดยทั่วไปโรงงานในเขตกทม.และปริมณฑลที่ผานมามีการขาดแคลนวัตถุดิบและคำสั่งซื้อที่ลดลง
นิคมอุตสาหกรรมตางๆ เชน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้เดิมจะมีรถเขา-ออกปจจุบันนอยลง ผูประกอบการมีสตอก
สินคามากขึ้นขณะที่ชั่วโมงการทำงานไมเต็มกะและลดลงกำลังการผลิตอุตสาหกรรมอยูประมาณรอยละ 64 – 65
จากการสำรวจจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทยเริ่มเห็นสัญญาณการปลดคนงานโดยเฉพาะแรงงานในธุรกิจบริ การ
ตามมาดวยแรงงานในภาคคาสง-คาปลีกและภาคการผลิต มีการตัดการทำงานลวงเวลาลดสวัสดิการและแนวโนมการ
ใชเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงาน สถานการณจะรุนแรงมากขึ้นจากมาตรการล็อคดาวนพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดการแออัดซึ่ง
จะเปนตนเหตุของการแพรระบาด
ผลกระทบที่มีตอภาคธุรกิจคอนขางรุนแรงโดยเฉพาะภาคทองเที่ยวที่คาดวาจะทำใหจำนวนนักทองเที่ยว
จากปที่แลวจำนวน 39.8 ลานคนเหลือ 24 – 28 ลานคนหรือลดลงรอยละ 30 – 40 ทำใหรายไดทองเที่ยวตางชาติ
หายไปประมาณ 5.44 – 7.4 แสนลานบาท สำหรับนักทองเที่ยวภายในประเทศจะลดลงรอยละ 20 – 25 เมื่อรวมกัน
รายไดทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศจะหายไปเกือบ 9.9 แสนลานบาท สงผลกระทบตอการจางงานใน
ภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวจากจำนวน 4 ลานตำแหนงอาจมีผูถูกเลิกจางประมาณ 1.0 – 1.2 ลานตำแหนง ขณะที่
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทยมีความวิตกกังวลถึงผลกระทบจากการสงออกที่
คาดวาทั้งปอาจติดลบมากกวาปที่แลวรวมถึงการบริโภคภายในที่จะกระทบภาคคาสงและคาปลีกตลอดจนธุร กิจ
บริการ เชน รานอาหาร, นวดแผนโบราณ, มหรสพ และบริการต างๆ กรณีเลวรายสุ ด อาจมี คนตกงานมากกว า
1 ลานคน มหาวิทยาลัยหอการคาไทยมีการประเมินสถานการณผลกระทบตางๆ ทั้งจากโควิด-19 ภัยแลง การสงออก
คาดวาจะกระทบระบบเศรษฐกิจประมาณ 7 แสนลานบาทที่จะทำใหจีดีพีไตรมาสแรกของปนี้หดตัวรอยละ -0.5%
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สามารถแบงผลกระทบที่มีตอผูประกอบการไดดังนี้
- ธุรกิจที่กระทบนอย สัดสวนประมาณรอยละ 10 สวนใหญจะเปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับอาหารและ
อุตสาหกรรมที่ไมตองพึ่งพาวัตถุดิบจากตางประเทศ
- ธุรกิจที่กระทบปานกลาง สัดสวนประมาณรอยละ 43.7 ประกอบดวยธุรกิจที่เกี่ยวกับคาสง-คาปลีก,
โลจิสติกส อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย, การกอสราง, อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสินคาคงทน เชน
เครื่องใชไฟฟา, ฟอรนิเจอร รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนตซึ่งสวนใหญลดกำลังการผลิต
- ธุรกิจที่กระทบมาก สัดสวนประมาณรอยละ 20.1 กอนหนานี้จะเปนธุรกิจที่เกี่ยวกับทองเที่ยวที่ตัวเลข
การเขาพักลดลงเหลือแครอยละ 20 คาดวาปนี้ทั้งปนักทองเที่ยวอาจจะมีไมเกิน 28 ลานคนหรือนอย
กวานี้ ธุรกิจที่กระทบ เชน โรงแรม, รีสอรท, รถทัวร, ไกด, แท็กซี่, อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับของชำรวย
ลาสุดธุรกิจที่ไดรับผลกระทบ “Lock Down” จากมติครม. 17 มี.ค. 63 ที่ลดพื้นที่เสี่ยง ซึ่งธุรกิจที่รับ
ผลกระทบและมีปญหาตอการจางงาน เชน สถานบันเทิง, นวดแผนโบราณ, โรงมหรสพ, รานอาหาร และ
อาชีพบริการตางๆ
มาตรการเยียวยาดานแรงงานจากผลกระทบไวรัสโควิด-19
1. มาตรการเสริมสภาพคลองดวยการลดเงินสมทบประกันสังคม ทั้งของนายจางและลูกจางจากรอยละ 5
เหลือรอยละ 0.5 เปนเวลา 6 เดือน ซึ่งจะทำใหลูกจางที่ประสบสภาวะที่การทำงานอาจไมเต็มชั่วโมงหรือไมมี
โอที จะไดมีเงินมาจับจายใชสอยเพื่อพยุงการบริโภคของประเทศ ขณะที่นายจางจะไดลดคาใชจายในสภาวะที่
ตัวเลขการขายลดลง มติครม.เดิมลดหยอนสมทบรอยละ 4 หากใชคาจางขั้นต่ำเปนฐานเปนเม็ดเงิน 3.25
บาทตอวันหรือเดือนละ 97.50 บาท หากเหลือรอยละ 0.5 จะทำใหเม็ดเงินเปน 14.63 บาทตอวันหรือ
439 - 500 บาทตอเดือน (งบประมาณหากรวมทั้งนายจางและลูกจางประมาณ 6 หมื่นลานบาท)
ผลการหารื อ : ผู  แทนนายจ างและฝ ายลู กจ างมี ความเห็ นตรงกั น ว าในสภาวะเช น นี้จ ำเป นต องเอาเงิน
ประกันสังคมเขามาชวยเหลือเพื่อใหสถานประกอบการคงการจางงาน ทางเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
รับจะไปพิจารณา
2. มาตรการสภาพคลองใหกับนายจางเพื่อใหชะลอการเลิกจาง ตามที่ครม.วันที่ 10 มี.ค. 63 เคยมีมติสินเชื่อ
จางงาน SME วงเงิน 30,000 ลานบาทโดยใชเงินประกันสังคมใหแบงคของรัฐนำไปปลอยดอกเบี้ยอัตราต่ำ
รอยละ 4 แตยังติดเงื่อนไขบางประการ เชน จำนวนลูกจางกำหนดวาจำนวนลูกจางจะไมนอยกวา ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 2562 ซึ่งขอเท็จจริงในชวงที่ผานมาโรงงานตางๆ มีการทยอยเอาลูกจางออกไปเนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและผลกระทบจากไวรัสโควิด 19
นอกจากนี ้ ครม.ยังมีมติ ใหธนาคารออมสิ นปล อยสิ นเชื่ อดอกเบี ้ย ต่ ำร อยละ 2 วงเงิน 150,000
ลานบาท รัฐบาลชดเชย 7,500 ลานบาทเพื่อนำมาปลอยกูสถาบันการเงินใหปลอยกูใหกับสถานประกอบการ
ไม เ กิ น 20 ล า นบาทต อ รายระยะเวลา 2 ป แต ข  อ เท็ จ จริ ง จนถึ ง วั น นี ้ ธ นาคารแห ง ประเทศไทยและ
กระทรวงการคลังยังไมมีมาตรการใดๆ ออกมาทำใหธนาคารพาณิชยยังไมสามารถปลอยวงเงินสินเชื่อ
ผลการหารือ : ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (ม.ร.ว.มงคล โสณกุล) รับที่จะไปดำเนินการหารือกับ
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
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3. มาตรการผอนปรนชำระหนี้ ครม.ไดมีมติใหสถาบันการเงินของรัฐมีการลดดอกเบี้ย ขยายเวลาชำระหนี้ปรับ
โครงสรางหนี้ หรื อ “Refinance” เพื่อไม ให เปน NPL ซึ่งจะเปน การประคับ ประคองใหธ ุร กิจ ที ่ มี ป  ญหา
สามารถดำเนินธุรกิจตอไป หากตองเลิกกิจการก็จะมีผลกระทบตอแรงงานเปนจำนวนมาก
ผลการหารือ : ที่ประชุมรับทราบและจะนำไปปรึกษาหารือ
4. ขอความชัดเจนเกี่ยวกับการบังคับตามกฎหมายแรงงาน สำหรับกรณีดังตอไปนี้
- มาตรการเกี่ยวกับการกักตัวแรงงานเสี่ยง 14 วัน กรณีที่สถานประกอบการพบการติดเชื้ออาจตองให
ลูกจางกักบริเวณตัวเองอยูที่บานนายจางจะตองจายคาจางหรือไม
ผลการหารือ : หากใหทำงานที่บานถือเปนการทำงานปกติตองจายคาจางแตหากเปนการกักกันโรคโดย
ไมตองทำงานถือวาเขาลักษณะ “No Work No Pay” ทางกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน และ
สำนักงานประกันสังคมรับไปพิจารณาวาจะสามารถชดเชยเงินประกันสั งคมรอยละ 50 ของคาจ าง
ระยะเวลาไมเกิน 180 วันไดหรือไม
- สถานประกอบการที่ตองปดกิจการชั่วคราวตามมติครม. 17 มี.ค. 63 เปนการล็อคดาวนพื้นที่เสี่ยงที่มี
ความเพื่อลดการแออัด เชน สถานบันเทิง ธุรกิจที่เกี่ยวนวดแผนโบราณ ธุรกิจบริการตางๆ โรงมหรสพ
มวย และธุรกิจที่ไดรับผลกระทบทางออม เชน รานอาหาร ธุรกิจที่เกี่ยวกับแท็กซี่และอื่นๆ ชวงระยะเวลา
ที่ปดกิจการจะตองจายคาจางหรือไมเพราะเปนการปดตามคำสั่งของรัฐบาล
ผลการหารือ : ประเด็นนี้ถือเปนเหตุสุดวิสัยตามกฎหมายแรงงานไมตองจายคาจางแตกฎหมายแรงงาน
ไมไดครอบคลุมถึงการระบาดของเชื้อโรค กระทรวงแรงงานรับไปพิจารณาวาจะใหการชวยเหลือได
อยางไร เชน ชดเชยเงินประกันสังคมรอยละ 50 ของคาจางระยะเวลาไมเกิน 180 วัน สวนที่จะให
นายจางไปใชมาตรา 75 โดยตองจายคาจางรอยละ 75 กรณีนี้ไมไดเกิดจากความผิดของนายจางแตเปน
การสั่งปดล็อคดาวนพื้นที่ของรัฐบาลนายจางไมมีรายไดไมสามารถจายคาจางได
- แรงงานที่ทำงานอยูกับบานในลักษณะ “Work At Home” ซึ่งเวลาทำงานไมแนนอนจะมีมาตรการ
อยางไรเพราะกฎหมายแรงงานไมไดมีการระบุไว เชน ชั่วโมงทำงาน, คาลวงเวลา, การทำงานในวันหยุด
ผลการหารือ : กฎหมายที่มีอยูไมไดครอบคลุมอาจตองไปปรึกษาคณะกรรมการกฤษฎีกาในแงของการ
เพิ่มเติมกฎหมาย ในเบื้องตนใหนายจางและลูกจางมีขอตกลงที่ชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขการทำงาน
- ธุรกิจทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบแรงงานที่ตองออกจากงาน จะถือเปนการเลิกจางหรือไมเพราะเปน
การสุดวิสัยไม ต องจายคาชดเชยไดหรื อไม หากใชมาตรา 75 ผูประกอบการไมสามารถจายค าจ าง
รอยละ 75 ซึ่งไมทราบวาธุรกิจทองเที่ยวจะฟนตัวเมื่อใด
ผลการหารื อ : ในขณะนี ้ ย ั ง ไม ม ี ต ั ว เลขแรงงานที ่ ไ ด ร ั บ ผลกระทบที ่ ช ั ด เจนว า มี จ ำนวนเท า ใด
แตผูประกอบการโรงแรมที่มาใหขอมูลชี้แจงวาผูเขาพักเหลือรอยละ 10 หากระยะสั้นผูประกอบการจะ
รักษาคนไวแตหากยาวออกไปจำเปนที่จะตองเลิกจาง ทางกระทรวงแรงงานรับที่จะไปปรึกษาหารือวาจะ
สามารถใชเงินกองทุนการวางงานหรือชดเชยเงินประกันสังคมรอยละ 50 ของคาจางระยะเวลาไมเกิน
180 วัน
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5. มาตรการหามแรงงานตางดาวเดินทางกลับประเทศ ตามที่รัฐบาลมีการเลื่อนวันหยุดสงกรานตออกไปควร
จะมีมาตรการไมใหแรงงานตางดาวเดินทางกลับไปสูภูมิลำเนาเพราะอาจมีความเสี่ยงดานการติดไวรัสกลับมา
สูประเทศไทย ถึงแมประเทศตนทางอาจมีนโยบายไมอยากใหแรงงานเขากลับบาน เชน เมียนมา มีการเก็บ
คา Re-Entry จำนวน 1,000 บาท ซึ่งไมไดจูงใจใหแรงงานยังคงกลับบานจำเปนที่จะตองมีมาตรการเด็ดขาด
ไมใหกลับหรือกลับแลวไมใหเขาประเทศเปนเวลากี่เดือน เปนตน
ผลการหารือ : ขณะนี้มาตรการที่มีกรณีกลับไปประเทศภูมิลำเนาแลวกลับเขามาอีกเปนแคการกักตัว 14 วัน
ควรจะมีมาตรการยกเลิกวีซาการทำงานเพื่อไมใหแรงงานตางดาวออกจากประเทศในชวงที่เชื้อไวรัสกำลัง
ระบาด (กรณีนี้ประเทศตนทางก็ไมประสงคจะรับคนของเขากลับประเทศเชนกัน)
6. มาตรการผ อนปรนการฝก อบรมเพื่ อยกระดั บฝ มื อแรงงาน ซึ่งนายจางจะต องมี การอบรมลูกจ างตาม
ระยะเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นจะตองเสียคาปรับนำสงใหแกกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานคำนวณตอคนเปนเงิน
1,191.60 บาท (คำนวณจากคาแรงขั้นต่ำ 331 บาท) ซึ่งพรบ.สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานกำหนดให
นายจางตองจัดฝกอบรมตามสัดสวนรอยละ 50 ของจำนวนลูกจางเฉลี่ยในรอบป แตเนื่องจากปจจุบันหามมี
การสัมมนาเกิน 50 คนอาจทำใหไมสามารถทำการอบรมไดจึงขอผอนผันเปนระยะเวลา 6 เดือนโดยไมตองมี
การอบรมและไมตองเสียคาปรับ
ผลการหารือ : ที่ประชุมเห็นพองกันในประเด็นนี้ซึ่งกรมพัฒนาฝมือแรงงานรับที่จะไปพิจารณาโดยคาดวา
นาจะไมมีปญหา
7. มาตรการชวยเหลือลดภาระผูประกอบการที่เปนเอสเอ็มอี ดวยการหักคาใชจายภาษีนิติบุคคล 3 เทาของ
อัตราคาจางของผูมีเงินไดแตไมเกิน 15,000 บาทตอเดือน
8. กระทรวงแรงงานควรมี ก ารตั ้ ง “วอร ร ู ม” ติ ด ตามผลกระทบโควิ ด -19 ที ่ มี ต  อภาคแรงงานเพื ่ อ ที ่ จ ะ
ประเมินผลกระทบตางๆ เชน ผลกระทบจากมาตรการของรัฐและผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ เชน ดานการ
ทองเที่ยวที่คาดวาปนี้อาจหายไปมากกวารอยละ 40 – 50 การปดสถานบริการทั้งโรงแรม สถานบันเทิง
นวดแผนโบราณ ผับบารตางๆ ในดานอุตสาหกรรมผลกระทบจากการสงออกและนำเขาวัตถุดิบเดิมมีเฉพาะ
ประเทศจี น แต ป  จ จุ บ ั น ขยายไปประเทศอาเซี ย นและประเทศต างๆ โดยเฉพาะยุ โ รปและสหรั ฐ อเมริ กา
ซึ่งปจจัยเหลานี้จะตองนำมาประเมินผลกระทบตอการจางงานทั้งแรงงานในระบบและแรงงานใหม
ผลการหารือ : ทางผูชวยรัฐมนตรีเห็นชอบที่จะใหมีการจัดตั้งคณะทำงานติดตามแกปญหาและเยียวยาติด ตาม
ผลกระทบโควิด-19 ที่มีตอภาคแรงงานโดยจะมีการบูรณาการนำประเด็นตางๆ เชน มาตรการเสริมสภาพคลอง,
มาตราลดเงินสมทบประกันสังคมและขอเสนออื่นๆ มาไวในคณะกรรมการชุดนี้
สามารถคลิกที่นี่ เพื่ออานบทความรับมือโควิด-19 ตองยาแรง...เจ็บทีเดียว เอาอยู (โพสตทูเดยออนไลนวันจันทรที่ 23 มี.ค.63)
อีกทั้งสแกนไดจาก QR-CODE และสามารถดูตัวอยางมาตรการปองกันโควิด-19 ในสถานประกอบการของเครือบริษัทวี-เซิรฟ กรุป
ไดที่ www.v-servelogistics.com คลิกเขาไปที่แอพพลิเคชั่น
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