
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการช่วยเหลือภาคธุรกิจฟนัผ่าวิกฤต COVID-19 

กลุ่มคลัสเตอร์ความสามารถในการแข่งขัน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

โดย 

  

ผลกระทบจาก COVID-19 ต่อภาคการผลิตไทย: นัยต่อความเพียงพอและเหมาะสมของมาตรการรัฐ  

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการช่วยเหลือภาคธุรกิจฟันผ่าวิกฤต COVID-19 เป็นผลลัพธ์ของการวิจัยในโครงการการเปลี่ยนแปลง

ของภาคอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID-19 โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(สกสว.) ภายใต้แผนงาน Economic and Social Monitor เพื่อการจัดท ารายงานสถานการณ์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม โดยข้อเสนอเหล่านี้เป็นการสกัดมาจากบทวิเคราะห์ 4 ส่วนที่แต่ละส่วนน าเสนอเป็น Policy Brief 4 ฉบับอันประกอบไป

ด้วย 

มาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจในวิกฤต COVID-19 ของไทยเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค  

การปรับตัวผู้ประกอบการท่ามกลาง COVID-19  : บทวิเคราะห์ข้อมูล Survey  

 โดย รศ.ดร. อาชนัน เกาะไพบูลย์ อ. เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ และ นายภวินทร์ เตวียนันท์ (Policy Brief 3) 

วิกฤต COVID-19 และกลุ่มเปราะบางในภาคธุรกิจ  

 โดย รศ.ดร. อาชนัน เกาะไพบูลย์ และ อ. ภานุพงษ์ ศรีอุดมขจร (Policy Brief 4) 

ตรรกะของความช่วยเหลือ 

 พื้นฐานของเศรษฐกิจไทยท่ีเป็นเศรษฐกิจเปิดและได้รับอานิสงค์จากการส่งออกทั้งสินค้าและบริการท่ีมาชดเชยการชะลอตัว
ของการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ ดังนั้นเศรษฐกิจไทยจึงได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มากและรุนแรงกว่า
ประเทศเพื่อนบ้านในหลายประเทศ (Policy Brief 1)  

 ความช่วยเหลือของรัฐบาลไทยที่ผ่านมามีข้อจ ากัด และยังมีพื้นที่ที่สามารถท าเพิ่มขึ้นได้  มิเช่นนั้นปัญหาเศรษฐกิจ

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ COVID-19 คือ รายได้หดหายไม่ทันตั้งตัว และท าให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการท าธุรกิจ
จ านวนมากอาจไม่สามารถไปต่อได้ กลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการจ้างงานถึง 4 ล้านคน และเป็นแหล่งที่มาของ
รายได้ภาษีนิติบุคคลกว่า 3.5 แสนล้านบาท (Policy Brief 4)  

 ในสภาวะที่ผิดปกติจาก COVID-19 บทบาทของภาครัฐในการเข้าช่วยเหลือเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจกลับมาท างาน
เป็นปกติ แต่การช่วยเหลือทุกรูปแบบต้องมีขอบเขตเวลาที่ชัดเจน 

หลักการส าคัญในการออกแบบมาตรการช่วยเหลือของรัฐ 

ต้องด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิผล    

ต้องชัดเจนในเร่ืองจุดยืนของนโยบาย กล่าวคือ อะไรที่จะช่วย อะไรที่จะไม่ช่วย ระยะเวลาที่จะให้ความ
ช่วยเหลือ  

ต้องปรับมาตรการช่วยเหลือตามขนาดของผลกระทบ (ได้รับผลกระทบมากได้รับความช่วยเหลือมาก)    

มาตรการต้องไม่ไปอุ้มผู้ประกอบการท่ีไร้สามารถอยู่เดิม 

มาตรการต้องมีกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจน (Time Bound)  

 โดย รศ.ดร. จุฑาทิพย์  จงวนิชย์, ปริญญา มิ่งสกุล และศรสวรรค์ ใส่ละม้าย (Policy Brief 2) 

โดย รศ.ดร. จุฑาทิพย์  จงวนิชย์, ศรสวรรค์ ใส่ละม้าย และปริญญา มิ่งสกุล  (Policy Brief 1) 

 



ข้อเสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือ  

ขยายกรอบระยะเวลาของมาตรการที่มกีารด าเนินการมาก่อนหนา้  

 

 

มาตรการ ก าหนดเดิม ข้อเสนอ 

ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากร้อยละ 

3 เหลือร้อยละ 1.5 
30 กันยายน พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ลดหย่อนการส่งเงินสมทบเข้ากองทุน

ประกันสังคม 
มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ธันวาคม พ.ศ. 2563 

หักรายจ่ายค่าจ้างได้ 3 เท่ากรณีไม่

ปลดคนงาน 
สิ้นสุด กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ธันวาคม พ.ศ. 2563 

เร่งรัดและติดตามประสิทธิผลของมาตรการที่มีอยู่เดิม  

โดยเฉพาะ มาตรการเร่งคืนภาษีต่าง ๆ ที่ช้าระมาแล้วล่วงหน้าให้ผู้ประกอบการ เช่น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินค้้าประกัน

การน้าเข้าวัตถุดิบต่าง ๆ เป็นต้น (Policy Brief 3)  

ให้แรงจูงใจในการจ้างงานแก่ผู้ประกอบการผ่านการให้เงินกู้ช่วยเหลือตามศักยภาพการจ้าง

 ควรปรับเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยใน 2 ปีแรก และปีถัดไปร้อยละ 1 หลังจากนั้นอิงอัตราดอกเบี้ยตลาดปกติ  

 ภาครัฐควรเข้าค้้าประกันสินเชื่อกรณีหนี้เสียในสัดส่วนที่สูงกว่าร้อยละ 80 ในกรณีทั่วไป และร้อยละ 90 ส้าหรับกิจการที่ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 อย่างรุนแรง เพื่อลดปัญหาการขอหลักทรัพย์ค้้าประกัน  

 ผู้ประกอบการมีผลการด้าเนินงานที่ดีวัดจากประวัติการช้าระภาษีเงินได้นิติบุคคลมาอย่างต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ. 2559-2561  

อนุญาตให้ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจที่รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 น ายอดขาดทุนที่เกิดขึ้น

ระหว่าง ป ีพ.ศ. 2563-2564 มาหักฐานเงินได้ต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2565-25661 

หมายเหตุ: กรณีที่ธุรกิจได้รับผลกระทบรุนแรงจาก COVID-19 ควรได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการข้างต้นเพิ่มเติมอีก 6 เดือน โดยธุรกิจที่

ได้รับผลกระทบรุนแรงฯ หมายถึงธุรกิจที่มีดัชนีการผลิตสินค้าและบริการในช่วงเดือนมีนาคม และเมษายน 2563 ติดลบมากกว่าร้อยละ 

50 (Policy Brief 1)  

คุณลักษณะส้าคญัของโครงการเงินกู้ประกอบด้วย  

กระตุ้นให้สถาบันการเงินเร่งปรับโครงสร้างหนี้ของภาคธุรกิจที่มีผลการด าเนินงานที่ดี   

ปรับปรุงเงื่อนไขของมาตรการ Soft Loan เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของมาตรการฯ โดยประเด็นที่ควรปรับปรุง 

ประกอบด้วย   ปรับแก้เงื่อนไขผู้มีสิทธิรับเงินกู้ต้องจากไม่เกิน 500 ล้านบาทเป็น 1,000 ล้านบาท (Policy Brief 4)  
 ควรขยายระยะเวลาสินเชื่อเป็น 3 ปี 
 เพิ่มระดับการเข้าประกันเงินกู้จากภาครัฐอย่างน้อยร้อยละ 85  

พิจารณาทบทวนโครงการภายใต้ พรก. เงินกู้ 4 แสนล้านบาท โดยเพ่ิมสัดส่วนเงินไปช่วย

ประสิทธิภาพในภาคการผลิตเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพทางด้านดิจิทัล และเทคโนโลยี

ภาครัฐจ าเปน็ต้องติดตามผลกระทบต่อค่าเงินบาทจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนระยะส้ันในโลก

เพ่ือไม่บั่นทอนความสามารถในการส่งออกของไทย (Policy Brief 1)  

โดยให้ความส้าคัญกับการขยายระยะเวลาการช้าระหนี้ การปรับดอกเบี้ย พร้อมพัฒนาระบบติดตามผลการด้าเนินการเพื่อน้ามาใช้เป็น

เกณฑ์การลดสัดส่วนการส่งเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสถาบันการเงินในรอบต่อไป  

1ภาคธุรกิจที่รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 หมายถึงภาคธุรกิจที่มีดัชนีการผลิตสนิค้าและบริการในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2563 ติดลบ (Policy Brief 1)  
2ที่ผ่านมามีโครงการที่คล้ายคลึงกัน คือ โครงการความร่วมมือระหว่างส้านักงานประกันสังคม ธนาคาร UOB และ EXIM ที่ให้วงเงินกู้แก่กิจการวงเงินโครงการรวม 10,000 ล้านบาท แต่มี
การคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3-5 (คงที่ 3 ปี) 


