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POLICY BRIEF 4

วิกฤต COVID-19 และกลุ่มเปราะบางในภาคธุรกิจ1

รศ.ดร. อาชนัน เกาะไพบูลย์ อ. ภานุพงศ์ ศรีอุดมขจร 

และ นายภวินทร์ เตวียนันท์

Highlight

•	 วิกฤต	COVID-19	ก่อให้เกิดผู้ประกอบการเปราะบางจ�านวนมากและเกี่ยวข้องกับแรงงานมากถึง	4	ล้านคน	

•	 ผลกระทบของ	COVID-19	กระทบธุรกิจทุกขนาดไม่แตกต่างกัน	

•	 กว่าครึ่งเป็นผู้ประกอบการเปราะบางเหล่าน้ีมีความสามารถในการท�าธุรกิจที่ดีและเป็นกลจักรในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ	แต่ต้อง

สะดุดลงจากวิกฤต	COVID-19	

•	 การปล่อยตามยถากรรมอาจสร้างความเสยีหายต่อเศรษฐกจิและสังคมในระยะยาวทัง้ในแง่ของรายได้ภาษทีีสู่ญเสีย	ปัญหาการว่าง

งานและปัญหาสังคมที่จะตามมา	

•	 การออกแบบมาตรการความช่วยเหลอืต้องระมดัระวงัผู้ประกอบการทีม่ศัีกยภาพในการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิแต่ถกูคัดออกจากกรอบเดมิ	

การคิดนอกกรอบเป็นเรื่องจ�าเป็น	

Policy	Brief	ฉบับนี้วิเคราะห์กลุ่มเปราะบางในภาคธุรกิจจากวิกฤต	COVID-19	เพื่อสะท้อนผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ก�าลังก่อตัว	และ

ประเมินขนาดของผลกระทบและความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	หากมาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐต่าง	ๆ	ที่มีไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย	ข้อ

ค้นพบทั้งหมดเป็นข้อมูลส�าคัญเพื่อให้ภาครัฐน�าไปใช้ในการออกแบบนโยบายในการฟื้นฟูภาคธุรกิจในระยะต่อไป	

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลงบการเงินและงบก�าไรขาดทุนของผู้ประกอบการที่ไม่ได้อยู่ในภาคเกษตร	(ตั้งแต่	TSIC	10111	

เป็นต้นไป)	ที่น�าส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจ	กระทรวงพาณิชย์	โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลปี	2561	ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่มีการเผยแพร่2 

การประเมินความเปราะบางของสถานประกอบการใช้เครื่องชี้วัดสถานะทางการเงิน	2	เครื่องมือ	ได้แก่	Cash	Burn	Ratio	และสัดส่วน

หนี้สินต่อทุน	หรือ	DE	Ratio	(Debt-Equity	Ratio)	เพื่อสะท้อนความสามารถของสถานประกอบการในการรักษากระแสเงินสดซึ่งเป็นหัวใจใน

การฟันผ่าวิกฤต	COVID-19	

Cash	Burn	Ratio	คือ	สัดส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ3	สัดส่วนดังกล่าวสะท้อนความ

สามารถที่บริษัทจะสามารถใช้เงินสดท่ีมีอยู่เพ่ือประคองธุรกิจในสถานการณ์ท่ีกิจการไม่สามารถหารายได้	ค่าที่ค�านวณได้สามารถน�ามาอนุมาน

ความทนทานที่ธุรกิจจะอยู่ได้หากปราศจากรายได้	ดังนั้นค่า	Cash	Burn	Ratio	ที่สูงหมายถึงผู้ประกอบการมีภูมิต้านทานต่อวิกฤตที่สูง4 

ในขณะที่	DE	Ratio	หรือ	สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของกิจการสะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายทางด้านดอกเบี้ยของกิจการ	DE	Ratio	จึงเป็นดัชนี

ชีว้ดัความเสีย่งทีผู่ป้ระกอบการจะเผชญิปัญหาสภาพคล่อง	ค่า	DE	Ratio	ทีส่งูหมายถงึผูป้ระกอบการมแีนวโน้มเผชญิภาระดอกเบีย้จ่ายทีส่งูและ

ก�าลังเผชิญปัญหาสภาพคล่องที่รุนแรง	ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานอ�านวยการสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์	DE	Ratio	เป็น

ปัจจัยส�าคัญปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาคุณภาพของลูกหนี้และโอกาสการผิดช�าระหนี้	

หากผู้ประกอบการรายใดมี	Cash	Burn	Ratio	ต�่ากว่า	1	หรือ	มีค่า	DE	Ratio	มากกว่า	1	อย่างใดอย่างหนึ่ง	ถือเป็นกลุ่มเปราะบาง	

1	กลุ่มคลัสเตอร์ความสามารถในการแข่งขัน	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	Policy	Brief	ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการเปลี่ยนแปลง

ของภาคอุตสาหกรรมหลังวิกฤต	COVID-19	โดยการสนับสนุนของ	สกสว.	(TSRI)	ภายใต้แผนงาน	Economic	and	Social	Monitor	เพื่อการจัดท�ารายงานสถานการณ์

และแผนด้านวทิยาศาสตร์	วิจัย	และนวัตกรรม	ผู้เขยีนขอขอบคณุณัฐวุฒ	ิสคุนธบารม	ีนกัวชิาการพาณชิย์ช�านาญการ	ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า	กระทรวง

พาณิชย์ในการอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
2	ข้อมูลดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	กระทรวงพาณิชย์	การศึกษาได้มีการจัดเตรียมข้อมูล	(Data	Cleaning)	

ก่อนที่จะน�ามาวิเคราะห์	 โดยการตัดตัวอย่างซ�้า	 (Duplicated	Samples)	ออกซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจการที่มีโรงงานหลายแห่ง	แต่ทุก	ๆ	แห่งรายงานงบการเงินรวมของ

กจิการรวม	(สนิทรพัย์ถาวร	สินทรพัย์หมนุเวยีน	หนีสิ้นหมนุเวยีน	และหนีส้นิรวม)	นอกจากนัน้เราคดักจิการทีน่�าเสนอข้อมลูทีไ่ม่สมเหตสุมผลออก	โดยเกณฑ์ทีใ่ช้ประกอบ

ด้วย	ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ	มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต�่ากว่า	100,000	บาทและมีรายได้ต�่ากว่า	120,000	บาทต่อปี	(10,000	บาทต่อเดือน)
3	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ	(Operating	Expense)	วัดจากส่วนต่างระหว่างก�าไรขั้นต้นและก�าไรสุทธิ
4	เช่น	ค่า	Cash	Burn	Ratio	เท่ากับ	1	หมายถึงด้วยฐานะเงินสดที่ผู้ประกอบการมีอยู่สามารถยืนหยัดได้	12	เดือน	หรือ	1	ปี	แต่ค่า	Cash	Burn	ดังกล่าวตั้ง

บนสมมติฐานว่าผู้ประกอบการไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการซึ่งเป็นข้อสมมติที่ค่อนข้างสุดโต่ง	
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(Vulnerable)	ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีค่า	Cash	Burn	Ratio	ต�่ากว่า	1	และ	DE	Ratio	มากกว่า	1	พร้อมกันจะถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางสูง	

(Highly	Vulnerable)	คณะวจิยัฯ	น�าจ�านวนผูป้ระกอบการทีเ่ปราะบางและเปราะบางสงูของภาคธรุกจิทีไ่ด้รบัผลกระทบทางตรงจาก	COVID-195 

มาเป็นเครื่องชี้วัดขนาดของผลกระทบ

 ข้อค้นพบประการแรก: 

 มีผู้ประกอบการเปราะบางในวิกฤต COVID-19 จ�านวนมากและอาจมีนัยต่อการจ้างงานมากถึง 4 ล้านคน 

	ผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่ามีผู้ประกอบการกว่า	49,830	รายจัดว่าเป็นกลุ่มเปราะบางคิดเป็นร้อยละ	36	ของผู้ประกอบการท้ังหมด	

(ตารางที	่1)	หรอืกล่าวอกีนยัหนึง่มผู้ีประกอบการ	1	จาก	3	รายทีสุ่ม่เสีย่งทีจ่ะเผชญิปัญหาสภาพคล่องและปิดกจิการ	กลุม่ผูป้ระกอบการดงักล่าว

เกีย่วข้องโดยตรงกบัแรงงานมากถงึ	1.6	ล้านคน	หรอืคดิเป็นร้อยละ	26.2	ของแรงงานทัง้หมดทีอ่ยูภ่ายใต้ระบบประกนัสงัคมของภาคอุตสาหกรรม

และบรกิาร	จ�านวนแรงงานดงักล่าวเป็นการประเมนิผลทางตรงกบักลุม่ทีไ่ด้รับผลกระทบจาก	COVID-19	และท�าให้การผลติลดลง(ดรูายละเอียด

ของภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก	COVID-19	ใน	Footnote	ที่	5)	หากรวมผลกระทบทางอ้อมที่อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวส่งต่อ

ไปยังภาคอื่น	ๆ	(เกษตร	อุตสาหกรรมและบริการ)	ที่จะทยอยเกิดขึ้นในช่วงผ่อนคลายมาตรการ	Lock	down	คาดว่าจ�านวนแรงงานที่คาดว่าจะ

ได้รับผลกระทบจะมากถึง	4	ล้านคนซึ่งคิดเป็นร้อยละ	40	ของจ�านวนแรงงานทั้งหมดในระบบประกันสังคม6	นอกจากนั้นแรงงาน	4	ล้านคนที่

ก�าลังวิเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม	ในขณะที่แรงงาน/ลูกจ้างชั่วคราวที่มีอายุการท�างานน้อยกว่า	1	ปีที่เป็นกลุ่มแรก	

ๆ	น่าจะได้รับผลกระทบไปแล้วต้ังแต่ช่วงต้นของวิกฤตเช่นนี้	 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน	Policy Brief 3 การปรับตัวผู้ประกอบการท่ามกลาง 

COVID-19: บทวิเคราะห์ข้อมูล Survey)

ตารางที่ 1 ข้อมูลกลุ่มเปราะบางต่อวิกฤต COVID-19

รวม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ

จ�านวนตัวอย่างทั้งหมด	 138,328 29,575 108,753

จ�านวนผู้ประกอบการที่เปราะบาง 49,830 10,762 39,068

จ�านวนผู้ประกอบการที่เปราะบางสูง 11,060 2,792 8,268

ผู้ประกอบการที่เปราะบาง	 36 36.4 35.9

(%ผู้ประกอบการรวม)	

ผู้ประกอบการที่เปราะบางสูง	 8 9.4 7.6

(%ผู้ประกอบการรวม)	

จ�านวนแรงงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการที่เปราะบาง	(พันคน) 1,583.60 686.8 896.8

จ�านวนแรงงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการที่เปราะบางสูง	(พันคน) 495.6 208.4 287.3

เม็ดเงินภาษีที่ผู้ประกอบการที่เปราะบางจ่าย	(ล้านบาท) 345,042 128,721 216,321

เม็ดเงินภาษีที่ผู้ประกอบการที่เปราะบางสูงจ่าย	(ล้านบาท)	 25,375 11,488 13,888

จ�านวนผู้ประกอบการในกลุ่มเปราะบางที่มีความสามารถในการท�าก�าไรสูงกว่าค่าเฉลี่ย	 35,036 8,572 26,464

จ�านวนผูป้ระกอบการในกลุม่เปราะบางสงูทีม่คีวามสามารถในการท�าก�าไรสงูกว่าค่าเฉลีย่ 7,715 2,200 5,515
	ที่มา:	ค�านวณโดยคณะผู้วิจัย	จากฐานข้อมูลที่อ้างอิงในเอกสาร

5	เกณฑ์การจ�าแนกธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก	COVID-19	เป็นดังนี้	1.	การวิเคราะห์ครอบคลุมเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและบริการ	ไม่รวมกิจกรรมทางการ

เกษตร	การขุดส�ารวจแร่	และเหมืองแร่;	2.	ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวดัชนีผลผลิตในเดือนเมษายนต�่ากว่าค่าเฉลี่ยบวกด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

หรือน้อยกว่าร้อยละ	4.4	ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ;	3.	ธุรกิจในภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจาก	COVID-19	หมายถึงทุก	ๆ	ธุรกิจยกเว้นเพียงกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับอาหาร	การรักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	และขนส่งต่าง	ๆ 	โดยการวิเคราะห์ไม่รวมบริการทางการเงิน	การศึกษา	พิพิธภัณฑ์	และขนส่ง

ทางรถไฟ
6	ผลกระทบทางอ้อมในบทความนี้ประเมินตามกรอบแนวคิด	Leontief-Accounting	Matrix	ที่ค่าความเชื่อมโยงย้อนหลัง	(Backward	Linkage)	ของภาค

อุตสาหกรรมและบริการเท่ากับ	3	และ	2.4	(กล่าวคือ	ทุก	ๆ 	1	บาทของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการสร้างความเชื่อมโยงไปยังภาคอื่น	ๆ 	3	และ	2.4	บาท	ตามล�าดับ)	

การศึกษานี้จึงใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก(จากจ�านวนผู้ประกอบการที่เปราะบาง)	เพื่อให้อนุมานผลความเชื่อมโยงทางด้านแรงงานที่เท่ากับ	2.5	เท่า	
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นอกจากนั้นมีผู้ประกอบการมากถึง	11,060	รายหรือร้อยละ	8	ของผู้ประกอบการที่เปราะบางข้างต้น	 เป็นกลุ่มเปราะบางสูง	 ท่ีมีท้ัง	

Cash	Burn	Ratio	ที่ต�่าและสัดส่วนหนี้ต่อทุนที่สูงพร้อม	ๆ	กัน	กลุ่มที่เปราะบางสูงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับแรงงานโดยตรงมากถึงเกือบ	5	แสนคน	

อย่างไรก็ตามแม้ผู้ประกอบการจะมีความเปราะบาง	แต่ผู้ประกอบการเหล่านั้นไม่จ�าเป็นต้องเลิกกิจการและปลดคนงานเสมอไป	การตัดสินใจใน

เรื่องดังกล่าวยังต้องค�านึงถึงปัจจัยด้านอื่น	ๆ 	ประกอบ	เช่น	ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มในระยะสั้นได้มากน้อยเพียงใด

 ข้อค้นพบประการที่สอง: 

 กลุ่มเปราะบางกระจายตัวค่อนข้างกว้างในภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลจักรขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทย 

สัดส่วนของผู้ประกอบการท่ีเปราะบางในภาคอุตสาหกรรมสูงถึงร้อยละ	36.4	และสัดส่วนดังกล่าวส�าหรับภาคบริการคือร้อยละ	35.9	

แม้จ�านวนโรงงานเปราะบางในภาคอตุสาหกรรมมเีพยีง	10,762	โรงงานน้อยกว่าจ�านวนโรงงานเปราะบางในภาคบรกิารทีม่มีากถงึ	39,068	โรงงาน	

แต่ภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับแรงงานประมาณ	7	แสนคนในขณะที่ภาคบริการเกี่ยวข้องกับแรงงาน	9	แสนคน	เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้

ประกอบการที่เปราะบางสูง	จ�านวนผู้ประกอบการลดลงเหลือ	2,792	ราย	

ธุรกิจที่มีจ�านวนผู้ประกอบการท่ีเปราะบางสูงสุด	10	อันดับแรกในภาคอุตสาหกรรม	ประกอบไปด้วย	ผลิตภัณฑ์อาหาร(TSIC	10)	

ผลติภัณฑ์ยางและพลาสตกิ	(TSIC	22)	การผลติผลติภัณฑ์โลหะประดษิฐ์	(ยกเว้นเครือ่งจกัรและอปุกรณ์)	(TSIC	25)	การผลติเครือ่งจกัรและเคร่ือง

มืออื่น	ๆ	(TSIC	28)	การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี	(TSIC	20)	การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น	ๆ	ที่ท�าจากแร่อโลหะ	(TSIC	23)	การพิมพ์และการ

ผลิตซ�้าสื่อบันทึกข้อมูล	(TSIC	18)	การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์	(TSIC	33)	การผลิตยานยนต์	(TSIC	29)	และ	การผลิตโลหะขั้น

มูลฐาน	(TSIC	24)	(ภาพที่	1)	

ภาพที่ 1 ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมที่มีจ�านวนผู้ประกอบการเปราะบางสูงที่สุด 10 อันดับแรก

10. การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน

9. การผลิตยานยนต รถพวง และรถกึ่งพวง

8. การซอมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ

7. การพิมพและการผลิตซํ้าสื่อบันทึกขอมูล

6. การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากแรอโลหะ

5. การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี

4. การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ  ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

3. การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ  (ยกเวนเครื่องจักรและอุปกรณ)

2. การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก

1. การผลิตผลิตภัณฑอาหาร

สัดสวน (%) ตอจํานวนผูประกอบการทั้งหมดในภาคธุรกิจ สัดสวน (%) ตอจํานวนผูประกอบการเปราะบางทั้งหมด

ที่มา:	ค�านวณโดยคณะผู้วิจัย	จากฐานข้อมูลที่อ้างอิงในเอกสาร

จ�านวนผู้ประกอบการเปราะบางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม	10	อันดับแรกคิดเป็นร้อยละ	67	ซึ่งไม่สูงมากนัก	และแสดงให้เห็นว่าสถาน

ประกอบการทีเ่ปราะบาง	ไม่ได้กระจกุตวัในธรุกจิใดธรุกจิหนึง่เป็นพเิศษ	ในบางภาคธุรกจิทีม่กัเชือ่ว่าขยายตวัเมือ่เทยีบกบัอตุสาหกรรมอ่ืน	ๆ 	เช่น	

อุตสาหกรรมอาหาร	(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน	Policy Brief 3)	แต่กลับเป็นอุตสาหกรรมที่มีจ�านวนผู้ประกอบการเปราะบางในอันดับต้น	ๆ	จาก

การสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการในกลุม่อาหารธรุกจิอาหารมคีวามหลากหลาย	มผู้ีประกอบการขนาดกลางและเล็กจ�านวนมากทีเ่ป็นกลุ่มเฉพาะ	หรอื	

Niche	และเป็น	Niche	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน	เช่น	กลุ่มผลิตอาหารเพื่อตอบสนองการจัดเลี้ยงในโรงแรม	กลุ่มซัพพลายเออร์

ให้กับอาหารบนเครื่องบิน	ซึ่งเป็นกลุ่มที่รับผลกระทบจาก	COVID-19	อย่างมาก	นอกจากนั้นหากเปรียบเทียบจ�านวนผู้ประกอบการที่เปราะบาง

ต่อผู้ประกอบการรวมในแต่ละธุรกิจนั้น	ๆ	พบว่าไม่แตกต่างกันมากโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณร้อยละ	40	

จ�านวนผู้ประกอบการเปราะบางสูงที่สุด	10	อันดับแรกในภาคบริการประกอบด้วย	กลุ่มธุรกิจการค้าส่ง	(TSIC	46)	กลุ่มธุรกิจค้าปลีก

(TSIC	47)	กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์	(TSIC	68	กลุ่มค้าส่งและปลีกยานยนต์และจักรยานยนต์	(TSIC	45)	กลุ่มการก่อสร้างอาคาร	(TSIC	41)	กลุ่ม
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ขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อล�าเลียง	(TSIC	49)	กลุ่มงานก่อสร้างเฉพาะทาง	(TSIC	43)	กลุ่มที่พักแรมและโรงแรม	(TSIC	55)	กลุ่มบริหาร

และสนบัสนนุการด�าเนนิงานของส�านกังาน	(TSIC	82)	และกจิกรรมบรกิารทางการเงนิ	(ยกเว้นการประกนัภัยและกองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญ)	(TSIC	

64)	(ภาพที	่2)	โดยภาพรวมโครงสร้างกระจกุตวักว่าเมือ่เทยีบกบัภาคอตุสาหกรรม	โดยส่วนใหญ่ในภาคการค้าท้ังค้าปลกีและค้าส่งทีค่ดิเป็นเกือบ

สัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของกิจการเปราะบางในภาคบริการ	ส่วนหนึ่งเป็นผลจากจ�านวนผู้ประกอบการที่ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น	ๆ	ใน

ภาคบริการ	ในขณะที่ธุรกิจในภาคบริการหลาย	ๆ 	ประเภท	เช่น	กลุ่มจ�าหน่ายรถยนต์	กลุ่มที่พักและโรงแรมแม้มีจ�านวนไม่มากเหมือนกรณีธุรกิจ

ค้าปลีกและค้าส่งแต่กลุ่มผู้ประกอบการที่เปราะบางสูงกว่าร้อยละ	50	หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งผู้ประกอบการเกือบครึ่งมีโอกาสเลิกกิจการได้	

การกระจายกลุม่เปราะบางในภาคอตุสาหกรรมมีนยัส�าคัญต่อโจทย์การกูเ้ศรษฐกิจอย่างมากเพราะ	ภาคอตุสาหกรรมซึง่เป็น	Economic	

Motor	ในระบบเศรษฐกิจไทย	การปล่อยไปตามยถากรรมอาจน�าไปสู่การปิดกิจการลงอย่างมาก	ซึ่งจะส่งผลกระทบลูกโซ่ไปยังภาคการผลิตอื่น	

ๆ	ทั้งภาคเกษตร	อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง	และภาคบริการในวงกว้าง	

ภาพที่ 2 ธุรกิจในภาคบริการที่มีจ�านวนผู้ประกอบการเปราะบางสูงที่สุด 10 อันดับแรก

สัดสวน (%) ตอจํานวนผูประกอบการทั้งหมดในภาคธุรกิจ สัดสวน (%) ตอจํานวนผูประกอบการเปราะบางทั้งหมด

1. การขายสง (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต)

2. การขายปลีก  (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต)

3. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย

4. การขายสงและการขายปลีก  การซอมยานยนตและจักรยานยนต

5. การกอสรางอาคาร

6. การขนสงทางบกและการขนสงทางทอลําเลียง

7. งานกอสรางเฉพาะทาง

8. ที่พักแรม

9. การบริการดานการบริหารและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสํานักงาน  และกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ   

10. กิจกรรมบริการทางการเงิน 
(ยกเวนการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ)

 ข้อค้นพบประการที่สาม: กลุ่มผู้ประกอบการเปราะบางเหล่านี้มีผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการท�าธุรกิจ

 ปะปนอยู่ แต่กิกจารอาจสะดุดลงเนื่องจาก COVID-19 

การศึกษานี้ใช้การช�าระภาษีเงินได้ที่ผ่านมา	และความสามารถท�าก�าไร	(สัดส่วนของก�าไรต่อยอดขาย)	เป็นเครื่องชี้วัดความสามารถใน

การท�าธุรกิจ	โดยกลุ่มผู้ประกอบการเปราะบางมีการจ่ายภาษีนิติบุคคลในปี	พ.ศ.	2561	มูลค่าประมาณ	3.5	แสนล้านบาท	หรือคิดเป็นเกือบร้อย

ละ	50	ของภาษีเงินได้นิติบุคคลรวม	ความสามารถในการช�าระภาษีเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสถานะทางธุรกิจในช่วงก่อนวิกฤต	COVID-19	นอกจากนั้น	

35,036	รายหรือคิดเป็นร้อยละ	70.31	ของผู้ประกอบการที่เปราะบางมีความสามารถในการท�าก�าไรที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม	

มากกว่าร้อยละ	80	ของกลุม่ผูป้ระกอบการเปราะบางในภาคอตุสาหกรรมมีความสามารถในการท�าก�าไรทีส่งูกว่าค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรม	

ในขณะทีก่ลุม่ผูป้ระกอบการเปราะบางในภาคบรกิารมเีพยีงร้อยละ	53	ทีม่คีวามสามารถในการท�าก�าไรทีสู่งกว่าค่าเฉล่ียของอตุสาหกรรม	(ตาราง

ที	่1)	ข้อมลูเหล่านีช้ีใ้ห้เหน็ว่าผูป้ระกอบการจ�านวนมากมคีวามสามารถแต่การด�าเนนิงานต้องสะดดุลงจากวกิฤต	COVID-19	การอยูร่อด-ล้มหาย

ตายจากจงึมนียัต่อการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิอย่างมาก	การปล่อยให้กจิการเหล่านีซ้ึง่เป็นก�าลังส�าคัญของขบวนการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิต้องปิดตวัลงอาจ

น�ามาซึ่งความสูญเสียกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมในระยะยาวได้ทั้งรายได้ของรัฐ	การจ้างงานและปัญหาสังคมที่จะตามมา	

 ข้อค้นพบประการที่สี่: กลุ่มเปราะบางเกิดขึ้นทุกขนาดกิจการ

หากพิจารณาจากจ�านวนผู้ประกอบการ	กลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก	หรือ	กลุ่ม	S	มีจ�านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ	80	ของผู้ประกอบ
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การเปราะบางทัง้หมด	แต่คดิเป็นเพยีงร้อยละ	19	ของการจ้างงานรวม7	และคดิเป็นประมาณร้อยละ	71	ของรายได้รวมในกลุม่ทีเ่ปราะบางทัง้หมด	

ในขณะที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและใหญ่	(กลุ่ม	M	และ	L	ตามล�าดับ)	แม้มีจ�านวนน้อยที่คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ	15	และ	5	ตามล�าดับ	

ของกลุ่มผู้ประกอบการที่เปราะบาง	แต่มีนัยต่อการจ้างงานถึงร้อยละ	22	และ	59	ตามล�าดับ	ในขณะที่สัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ	7.7	และ	

21.3	ตามล�าดับ	(ภาพที่	3)

ภาพที่ 3 ความส�าคัญของกลุ่มผู้ประกอบการเปราะบาง (จ�าแนกตามขนาดของผู้ประกอบการ)

เกณฑแรงงาน

สัดสวนแรงงานที่เกี่ยวของ

สัดสวนรายได

สัดสวนผูประกอบการที่เปราะบาง

ที่มา:	ค�านวณโดยคณะผู้วิจัย	จากฐานข้อมูลที่อ้างอิงในเอกสาร

ในสถานการณ์ปกตกิลุม่	S	มกัถูกมองว่าเสยีเปรยีบกลุม่	M	และ	L	แต่จดุเด่นของผูป้ระกอบการกลุม่	S	คอื	เกิดง่ายตายง่าย	ในสถานการณ์

วิกฤตอย่าง	COVID-19	กลุ่ม	S	มีแนวโน้มเลิกกิจการก่อน	และเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว	ผู้ประกอบการเหล่านี้จะกลับมาด�าเนินธุรกิจได้เร็ว	ความ

พยายามยื้อ	 เช่น	การปล่อยสินเช่ือให้ประคองธุรกิจ	 เป็นเรื่องที่ยากและสุ่มเส่ียงต่อปัญหาการรั่วไหลของเม็ดเงินความช่วยเหลือ	 ในทางตรงกัน

ข้ามกลุม่	L	ไม่มคีวามคล่องตวัเหมอืนกลุม่	S	การตดัสนิใจเลกิกจิการ	โอกาสทีจ่ะกลับมาเปิดใหม่เมือ่เศรษฐกจิฟ้ืนไม่ใช่เรือ่งง่าย	แม้กลุ่ม	L	มคีวาม

ได้เปรียบในทางเลือกในการปรับตัวโดยเฉพาะความสามารถในการหาแหล่งเงินทุน	แต่ในสถานการณ์ที่ผิดปกติอย่าง	COVID-19	ความเช่ือดัง

กล่าวอาจไม่ถูกต้องนัก	 เห็นได้จากการเข้าช่วยเหลือของภาครัฐกับบริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลก	รวมทั้งไทย	โดยเฉพาะการป้องกันปัญหาการผิดนัด

ช�าระหนี้หุ้นกู้	

 ข้อค้นพบประการสดุท้าย: มผีูป้ระกอบการจ�านวนมากท่ีมคีวามสามารถแต่ถกูคดัออกจากมาตรการความช่วย

 เหลือของภาครัฐที่ผ่านมา 

กลุ่ม	M	เป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานะที่ล�าบากที่สุดหากเทียบกับอีก	2	กลุ่มก่อนหน้า	การเลิกกิจการไม่ง่ายและไม่ได้มีต้นทุนต�่าเหมือนกับกลุ่ม	

S	แต่การเข้าถึงแหล่งทุนก็ไม่มีทางเลือกมากนักเหมือนกลุ่ม	L	โดยเฉพาะในภาวะที่เกิดวิกฤตอย่างปัจจุบัน	

นอกจากนั้นมาตรการความช่วยเหลือที่ผ่านมาที่พุ่งไปที่กลุ่ม	S	และ	กลุ่ม	M	แต่หากพิจารณาจากเกณฑ์การจัดกลุ่ม	S	และ	M	ไม่ว่าจะ

เป็นเกณฑ์วสิาหกจิขนาดกลางและเลก็ของส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและย่อมใหม่8	หรอืเกณฑ์ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยใช้	คอื	วงเงนิ

สนิเชือ่ทีไ่ม่เกนิ	500	ล้านบาท	พบว่ามผีูป้ระกอบการจ�านวนหน่ึงทีอ่ยูเ่กนิเส้นแบ่งเลก็น้อยและท�าให้ถกูคดัออก	(Exclusion)	ดงัน�าเสนอในตาราง

ที่	3	หากปรับเกณฑ์ทางด้านแรงงานปรับเปล่ียนจากเดิม	200	คน	เป็น	500	คน	มีผู้ประกอบการที่มีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นอีก	

1,875	ราย	ซึ่งในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปราะบางถึง	1,079	ราย	(60%)	และเกือบทั้งหมดผู้ประกอบการเหล่านี้มีความสามารถในการท�าธุรกิจ	มีความ

7	อนึง่ตวัเลขข้างต้นประมาณการณ์จากลูกจ้างประจ�าของกิจการในฐานข้อมลูประกนัสงัคมของกระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสงัคม	แต่ไม่รวมลกูจ้างชัว่คราว

ซึ่งน่าจะเป็นแรงงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม	S	และอาจกลายเป็นคนว่างงานไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วง	Lockdown
8	เกณฑ์การจัดกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2561	ที่ก�าหนดให้วิสาหกิจขนาด

ย่อมหมายถึงกิจการท่ีมีการจ้างแรงงานน้อยกว่า	50	คนส�าหรับภาคการผลิตและ	30	คนส�าหรับภาคบริการ	ในขณะที่วิสาหกิจขนาดกลางหมายถึงกิจการที่มีการจ้าง

แรงงานระหว่าง	50-200	คนส�าหรับภาคการผลิตและ	30-100	คนส�าหรับภาคบริการ	ส่วนเกณฑ์ทางด้านรายได้ส�าหรับวิสาหกิจขนาดย่อม	คือ	ไม่เกิน	100	ล้านบาท

ส�าหรับภาคการผลิตและไม่เกิน	50	ล้านบาทส�าหรับภาคบริการ	และวิสาหกิจขนาดกลางอยู่ระหว่าง	100-500	ล้านบาทส�าหรับภาคการผลิต	และ	50-300	ล้านบาท

ส�าหรับภาคบริการ
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สามารถในการท�าก�าไรทีส่งูกว่าค่าเฉลีย่ของภาคธรุกิจของตนทัง้สิน้	จ�านวนผู้ประกอบการท่ีได้รบัการช่วยเหลอืเพ่ิมขึน้ในท�านองเดยีวกนัหากปรบั

เปลี่ยนเกณฑ์ด้านรายได้ให้ครอบคลุมถึง	1,000	ล้านบาทต่อปีแทนที่จะเป็น	500	ล้านบาท	ผู้ประกอบการที่จะมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือเพิ่ม

เป็น	2,125	ราย	โดยประมาณ	1	ใน	3	อยู่ในกลุ่มเปราะบางที่เกือบทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการเหล่านี้มีความสามารถในการท�าธุรกิจที่ดี	

หรือในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้เกณฑ์ตามมาตรการ	Soft	Loan	ขอเพิ่มจากวงเงินสินเชื่อ	500	เป็น	1,000	ล้านบาทจะมีผู้

ประกอบการมีสิทธิเพิ่มขึ้นถึงเกือบ	1,000	ราย	โดย	759	รายเป็นกลุ่มเปราะบาง	โดยเกือบทั้งหมดมีความสามารถในการท�าธุรกิจที่ดี	มีการจ่าย

ภาษเีงนิได้กว่า	17,000	ล้านบาทและเก่ียวข้องกบัแรงงานกว่า	300,000	ราย9	เรือ่งดังกล่าวจ�าเป็นต้องผนวกเข้าไปในขบวนการออกแบบมาตรการ

ช่วยเหลือในระยะต่อไปที่มีเป้าหมายส�าคัญเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายหลัก

ตารางที่ 2 Sensitivity Analysis ส�าหรับผู้ประกอบการที่จะหลุดเกณฑ์การจ�าแนกผู้ประกอบการขนาดกลาง

เกณฑ์จ�านวนแรงงาน *

การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์

200 เป็น 

300 คน

200 เป็น 

400 คน 

200 เป็น 

500 คน 

จ�านวนโรงงานทีเพิ่มการเปลี่ยนเกณฑ์	(เดิม	เท่ากับ	10,919	ราย) 1040 1581 1875

จ�านวนผู้ประกอบการเสี่ยง	(เดิมเท่ากับ	6,711	ราย)	 624 918 1079

จ�านวนผู้ประกอบการเสี่ยงที่มีก�าไรสูงกว่าค่าเฉลี่ย	(เดิมเท่ากับ	6,319	ราย) 594 879 1030

เกณฑ์รายได้*
500 เป็น 

600 ล้านบาท

500 เป็น 

800 ล้านบาท

500 เป็น 

1,000 ล้านบาท

จ�านวนโรงงานทีเพิ่มการเปลี่ยนเกณฑ์	(เดิม	เท่ากับ	18,801	ราย) 691 1561 2125

จ�านวนผู้ประกอบการเสี่ยง	(เดิมเท่ากับ	6,711	ราย)	 464 1022 1390

จ�านวนผู้ประกอบการเสี่ยงที่มีก�าไรสูงกว่าค่าเฉลี่ย	(เดิมเท่ากับ	6,319	ราย) 455 997 1357

เกณฑ์ยอดสินเชื่อ
500 เป็น 

600 ล้านบาท

500 เป็น 

800 ล้านบาท

500 เป็น 

1,000 ล้านบาท

จ�านวนโรงงานทีเพิ่มการเปลี่ยนเกณฑ์	(เดิม	เท่ากับ	93,309	ราย) 298 710 968

จ�านวนผู้ประกอบการเสี่ยง	(เดิมเท่ากับ	38,041	ราย)	 241 544 759

จ�านวนผู้ประกอบการเสี่ยงที่มีก�าไรสูงกว่าค่าเฉลี่ย	(เดิมเท่ากับ	34,723	ราย) 214 466 642
หมายเหตุ:	

ที่มา:	ค�านวณโดยคณะผู้วิจัย	จากฐานข้อมูลที่อ้างอิงในเอกสาร

 ประเด็นพิจารณาส่งท้าย: กลุ่มเปราะบางไม่ได้หมายความว่าทุก ๆ รายต้องเลิกกิจการ แต่มาตรการความช่วย

 เหลือของรัฐที่เหมาะสมน่าจะส่วนช่วยลดความเสี่ยงได้ 
	ดังที่กล่าวข้างต้นแม้ผู้ประกอบการเหล่านี้จะอยู่ในกลุ่มเปราะบางก็ตาม	แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ประกอบการเหล่านี้ต้องตัดสินใจเลิกกิจการ	การตัดสินใจขึ้น

อยู่กับหลายปัจจัย	 โดยเฉพาะความสามารถในการประคองกระแสเงินสดได้นานแค่ไหน	ต้นทุนของการเลิกกิจการ	และการประเมินสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นตัว

ของความต้องการภายหลัง	Re-opening	ความเสี่ยงที่แต่ละประเทศจะเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดระลอกที่สอง	รวมไปถึงทิศทางของมาตรการความช่วยเหลือของรัฐ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศและประสิทธิผลที่จะกระตุ้นความต้องการ	ดังนั้นช่วงเวลานี้จึงเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส�าคัญ	 (ดูรายละเอียดการปรับตัวของผู้ประกอบ

การใน	Policy Brief 3)

อย่างไรก็ตามการเลิกกิจการส�าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและใหญ่ต้องพิจารณาปัจจัยอื่น	ๆ	ประกอบ	ปัจจัยแรก	คือ	ขนาดของผลกระทบและทางเลือก

ในการปรับตัว	ดังที่ได้กล่าวข้างต้น	COVID-19	ได้ท�าให้รายได้ของสถานประกอบการสะดุดลง	ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละภาคธุรกิจ	ดังน�าเสนอใน	Policy Brief 3	ธุรกิจ

โรงแรมได้รบัผลกระทบสงูสดุเพราะบริการโรงแรมของไทยต้องมปีฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ห้บรกิารกบัลกูค้า	ดงันัน้จงึเป็นเรือ่งทีย่ากส�าหรบัธรุกจิโรงแรมทีจ่ะปรบัตวัให้มรีาย 

 

9	การศึกษานี้ประมาณข้อมูลสินเชื่อบนสมมติฐานที่ว่าร้อยละ	80	ของหนี้สินรวมของกิจการเป็นสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
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ได้เพียงพอตราบใดที่โลกยังไม่พบวัคซีน	ในขณะที่ธุรกิจอาหารในช่วง	Lockdown	อาจได้รับผลกระทบบ้าง	แต่ทางเลือกในการปรับตัวที่มากกว่าเพื่อบรรเทาผลกระทบ

จากวิกฤต	COVID-19	

ปัจจัยที่สอง	คือ	ต้นทุนในการเลิกกิจการ	กล่าวคือ	หากเลิกกิจการ	ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยแก่พนักงานประจ�า	ซึ่งขอบเขตการจ่ายเงินชดเชย

ตั้งแต่	30-	400	วัน	ตามแต่อายุงานของพนักงาน	(มาตรา	118	ของ	พรบ.	คุ้มครองแรงงาน)	ดังนั้นหากผู้ประกอบการเชื่อว่าการฟื้นตัวใช้เวลานานกว่า	7	เดือน	จึงมีความ

เป็นไปได้ที่ผู้ประกอบการจะตัดสินใจเลิกกิจการ10 

นอกจากนัน้ในกจิการบางประเภททีม่ต้ีนทนุจมสูงมากจนท�าให้การเลกิกจิการมีต้นทนุทีส่งูและต้องเป็นทางเลอืกสดุท้ายเท่านัน้	ต้นทนุจมในบริบทนีไ้ม่ได้จ�ากดั

ต้นทนุท่ีลงไปในสนิทรพัย์ถาวรอย่างอาคาร	สิง่ปลกูสร้าง	และเครือ่งจกัร	แต่ยงัรวมไปถงึเม็ดเงนิลงทนุในการสร้างตราสนิค้าทีต้่องท�าอย่างต่อเนือ่ง	และทกัษะฝีมอืแรงงาน

จากประสบการณ์ท�างานที่ในหลาย	ๆ	กิจการเป็นเรื่องส�าคัญ	เช่น	โรงแรม	เสื้อผ้า	อาหาร	การคืนทุนจากเงินลงทุนเหล่านี้จ�าเป็นต้องด�าเนินกิจการเท่านั้น	มิเช่นนั้นจะ

เสียหายมหาศาล	ดังนั้นหลาย	ๆ	กิจการจึงยังไม่ตัดสินใจเลิกจ้าง	แต่ก�าลังรอดูสถานการณ์โดยเฉพาะมาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐ	จุดยืนนโยบายที่ชัดเจนและ

ออกมาอย่างทันท่วงทีจะมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม	และยับยั้งการล้มหายตายจากได้ในระดับหนึ่ง

 บทเรียนต่อการออกแบบนโยบายฟื้นฟูภาคธุรกิจ 
1.	ความช่วยเหลอืจากภาครฐักบัภาคธรุกจิเป็นส่ิงจ�าเป็นเพราะสถานการณ์	COVID-19	เป็นเร่ืองท่ีนอกเหนอืความคาดหมายและสามารถสร้างผลกระทบอย่าง

รุนแรงต่อผู้ประกอบการทุกขนาดและทุกกลุ่ม	 ท่ีส�าคัญคือมีกลุ่มผู้ประกอบการที่เดิมมีความสามารถในการแข่งขันที่ดีรวมอยู่ด้วย	ขนาดผลกระทบมีความรุนแรงมาก

เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการเกือบห้าหมื่นราย	และเกี่ยวข้องกับแรงงานโดยตรงกว่า	1.6	ล้านคน	และขยายผลไปถึง	4	ล้านคน	การปล่อยให้กิจการเหล่านี้ปิดตัวสามารถ

สร้างหนี้เสียจ�านวนมหาศาลในระบบการเงินและสูญเสียรายได้ภาษีมากถึงเกือบ	3.5	แสนล้านบาท	

2.	การออกแบบมาตรการความช่วยเหลือต้องระมดัระวังผู้ประกอบการทีต่กหล่น	(Exclusion)	อนัเนือ่งจากกรอบค�าจ�ากดัความกลุม่	S	และ	M	ทีใ่ช้ในลกัษณะ

ตายตัว	และไม่ได้ผนวกเอาคุณลักษณะเฉพาะของธุรกิจเข้ามาพิจารณาประกอบ	การยึดกรอบดังกล่าวในสภาวะวิกฤตเช่นนี้ท�าให้ผู้ประกอบการจ�านวนหนึ่งที่เปราะบาง

และมีความสามารถจ�านวนมากหมดสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือ	เรื่องเหล่านี้จ�าเป็นต้องคิดนอกกรอบในด้านการช่วยเหลือผู้ประกอบการ	

นอกจากนั้นหากเป้าหมายของมาตรการ	คือ	การฟื้นฟูเศรษฐกิจ	การทุ่มเททรัพยากรต่าง	ๆ 	ไปยังธุรกิจกลุ่ม	S	และ	M	โดยยึดกรอบสถานการณ์ปกติที่ค่อนไป

ทางเล็กเสี่ยงที่จะประสบปัญหาในหลาย	ๆ	ด้าน	เช่น	ประสิทธิผลของมาตรการ/ความพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจ	ปัญหาการรั่วไหลของเม็ดเงินช่วยเหลือ	นอกจากนั้นกลุ่ม	

S	จ�านวนหนึง่ไม่ได้ใช้บรกิารสนิเชือ่จากสถาบนัการเงิน	ดงัน้ันมาตรการช่วยเหลอืผ่านระบบสถาบนัการเงินเป็นกลจกัรหลกัในการอัดฉดีเงินอาจไม่ประสบความส�าเรจ็	ใน

ขณะที่กลุ่ม	S	ที่เข้าถึงบริการสินเชื่อจากสถาบันการเงินมักจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นหน้ีเสียให้กับสถาบันการเงินในระยะต่อไป	สถาบันการเงินไม่อยาก

ปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่ม	S	ความช่วยเหลือจึงไม่น่าจะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	

ในความเป็นจริงมาตรการความช่วยเหลือควรสร้างสมดุลระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการที่มีทั้งกลุ่ม	S	และกลุ่ม	M	และกลุ่ม	L	เพราะทุกกลุ่มมีบทบาทที่แตกต่าง

กันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	การช่วยเหลือกลุ่ม	M	โดยเฉพาะกลุ่มที่มีโอกาสถูกคัดออก	และ	กลุ่ม	L	ให้สามารถเคลื่อนตัวได้	ไม่ต้องปิดกิจการมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิด

ความต้องการสนิค้าและบรกิารของผู้ประกอบการทุกกลุ่มในระบบเศรษฐกจิโดยเฉพาะกลุม่	S	ทีค่วามอยูร่อดขึน้อยูก่บัสภาวะเศรษฐกจิในประเทศเป็นส�าคญั	ดงันัน้กรอบ

ความช่วยเหลือต้องเอามิติอื่น	ๆ	 เข้ามาเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการที่ขอเข้ารับความช่วยเหลือแทนการพุ่งไปที่ผู้ประกอบการกลุ่มเดียวตามขนาดของกิจการมิติที่ควรน�า

มาพิจารณาในการช่วยเหลือ	คือ	ขนาดของผลกระทบจาก	COVID-19	ศักยภาพในการสร้างงาน	และ	ศักยภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจ	

10	ตัวเลข	7	เดือนค�านวณบนข้อสมมติที่ว่าสถานประกอบการหนึ่ง	ๆ	มีโครงสร้างพนักงานตามมาตรา	118	ของพรบคุ้มครองแรงงานเท่าๆ	กัน	ดังนั้นค่าเฉลี่ย

ของจ�านวนวันที่จ่ายชดเชยเท่ากับ	207	วัน	และไม่มีมาตรการความช่วยเหลือใดๆ	เพิ่มเติม


