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วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กฎหมายต่างด้าวปี 2560 กระทบตลาดหุ้นไทยจํากัด
กฎหมายแรงงานต่างด้าวปี 2560 เนื้อหาเหมือนเดิม แต่เพิ่มบทลงโทษ แต่มีเวลาปรับตัว 180 วัน
เพื่อให้แรงงานฯ เข้าระบบถูกต้องตามกฎหมาย แต่ระยะสั้นอาจเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานหาก
ขบวนการทํางานภาครัฐล่าช้า ซึ่งกระทบอุตสาหกรรมใช้แรงงานสูง คือ ก่อสร้าง บริการ เกษตร
เป็นต้น แต่กระทบบริษัทจดทะเบียนจํากัด เพราะได้มีการปรับตัวไปก่อนหน้านี้
กฎหมายแรงงานต่างด้าวปี 2560 ยังเหมือนเดิม แต่เพิ่มบทลงโทษ

SET Index (จุด)

1,574.93

มูลค่าตลาด (พันล้านบาท)

15,618

Ex.PER ปี 2560 (เท่า)

15.53

กฎหมายแรงงานต่างด้ าวปี 2560 ยังคล้ ายของเดิม เพราะเป็ นการนํากฎหมาย 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ. การ
ทํางานของคนต่างด้ าวปี 2551 และ พ.ร.ก. การนําคนต่างด้ าวมาทํางานกับนายจ้ างในประเทศปี 2559
แต่เพิ่มบทลงโทษที่สงู ขึ ้นกับทุกฝ่ าย แต่อย่างไรก็ตามทุกฝ่ ายมีเวลาปรับตัว เพราะ คสช. ได้ ใช้ อํานาจ
ตามมาตรา 44 ชะลอการบังคับใช้ บทลงโทษ ตามกฎหมายแรงงานต่างด้ าวปี 2560 ออกไป 180 วัน

อาจขาดแคลนแรงงานระยะสั้น หากไม่สามารถปรับให้แรงงานเข้าสู่ระบบตามกฎหมายได้ทัน
ปั จจุบนั มีแรงงานต่างด้ าวที่ขึ ้นทะเบียนในไท 1.48 ล้ านคน ในจํานวนนี ้ 87% เป็ นแรงงานจาก 3
ประเทศ คือ เมียนมา สัดส่วนสูงสุด 72% ของแรงงานฯ จาก 3 ประเทศ รองลงมา คือ กัมพูชา 20%
และ ลาว 8% ทังนี
้ ้ยังไม่รวมแรงงานต่างด้ าวที่ผิดกฎหมายที่คาดกว่า 1 ล้ านคน การจัดระเบียบ
แรงงานต่างด้ าว จึงน่าจะเป็ นผลดีตอ่ ประเทศในระยะยาว แม้ กระทบผู้ประกอบบางกลุม่ ก์ตาม

อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานสูง ก่อสร้าง บริการ เกษตร กระทบช่วงสั้น
ระยะสันอาจเกิ
้
ดภาวะขาดแคลนแรงงาน หากขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทังไทย
้ และ
ประเทศต้ นทาง อุตสาหกรรมที่ใช้ แรงงานเป็ นหลักน่าจะได้ รับผลกระทบเรี ยงลําดับจากมากไปน้ อย
คือ ภาคก่อสร้ าง ซึง่ ใช้ แรงงานมากสุดราว 29% ภาคบริ การ 26% กิจการต่อเนื่องจากเกษตร 17%
เกษตร และปศุสตั ว์ 15% ยอาหารและเครื่ องดื่ม 10% และเสื ้อผ้ าสําเร็จรูป 3% เป็ นต้ น

บริษัทจดทะเบียนโดยรวม มีการปรับตัวไปก่อนหน้า ผลกระทบจํากัด
ผลกระทบบริ ษัทจดทะเบียนคาดว่าจํากัด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้ เทคโนโลยี่ปาน-สูง และใช้
แรงงานน้ อย และ เป็ นแรงงานฝี มือ เช่น ชิ ้นส่วนรถยนต์ หรื ออุตสาหกรรมที่ใช้ เทคโนโลยีขนกลาง-สู
ั้
ง
และใช้ แรงงานปานกลาง -น้ อย เช่น เกษตรและอาหารส่งออก และ ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ฯ เพราะแม้
จะใช้ แรงงานต่างด้ าว แต่ได้ ทําถูกต้ องตามกฎหมาย และธุรกิจเดินเรื อ ผลกระทบน้ อย แม้ ใช้ แรงงาน
สูง แต่เป็ นแรงงานฝี มือช่างซ่อมเครื่ องยนต์ ยกเว้ น ผู้รับเหมาก่อสร้ าง พัฒนาที่อยู่อาศัย และสถานี
นํ ้ามัน อาจจะได้ รับผลกระทบบ้ าง เพราะใช้ แรงงานเป็ นหลัก แต่น่าจะมีแนวทางการบริหารจัดการได้

สัดส่วนของต้นทุนแรงงานของบริษัทจดทะเบียน แต่ละอุตสาหกรรม
รับเหมาก่อสร ้าง

30%

สถานีบริการนํ้ ามัน

30%

เดินเรือ

ภรณี ทองเย็น, CISA

28%

ร ้านอาหาร

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004146

27%

พัฒนาทีอ
่ ยูอ
่ าศัย

porranee.re@asiaplus.co.th
เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

25%

แปรรูปอาหาร

13%

ยานยนต์

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

10%

เครือ
่ งดืม
่

therdsak.re@asiaplus.co.th
พบชัย ภัทราวิชญ์
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้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ชิน
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เกษตร

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 052647
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วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร

35%

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์
และทีมวิจัย ASPS

ทีม่ า : รวบรวมโดยฝ่ ายวิ จยั ASPS

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที ่น่าเชื ่อถื อ อย่างไรก็ดี บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่สามารถทีจ่ ะยื นยันหรื อรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิ เคราะห์ในเอกสารนี ้ จัดทําขึ้น
โดยอ้างอิ งหลักเกณฑ์ ทางวิ ชาการเกี ่ยวกับหลักการวิ เคราะห์ และมิ ได้เป็ นการชี ้นํา หรื อเสนอแนะให้ซื้อหรื อขายหลักทรัพย์ ใดๆ การตัดสิ นใจซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิ ดจากการอ่านบทความในเอกสารนีห้ รื อไม่ก็
ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้วิจารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีส่วนเกี ่ยวข้องหรื อพันธะผูกพันใดๆ กับ บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่ว่ากรณี ใด
"ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research Protection @Copyright 2015"
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กฎหมายแรงงานต่างด้าวปี 2560 แตกต่างจากของเดิมในเรื่องของบทลงโทษ

o กฎหมายแรงงานต่างด้าวปี 2560 รวมกฎหมายเดิม 2 ฉบับ
วันที่ 23 มิถนุ ายน 2560 เป็ นวันที่ พ.ร.ก. การบริ หารจัดการทํางานของคนต่างด้ าว พ.ศ.2560 (ต่อมา
ได้ แปลงเป็ น พ.ร.บ. ด้ วยความเห็นชอบของสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ เมื่อ 6 กรกฎาคม 2560) มีผล
บังคับใช้ โดยหลักการของกฎหมายฉบับนี ้ เป็ นการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริ หารจัดการ
แรงงานต่างด้ าว ตังแต่
้ กระบวนการนําเข้ าแรงงานต่างด้ าว หน้ าที่-ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ต่างๆ การทํางานของแรงงานต่างด้ าว มาตรการทางการปกครอง และบทลงโทษ โดยที่กฎหมาย
ฉบับนี ้เป็ นการควบรวมบทบัญญัตใิ นกฎหมาย 2 ฉบับ เข้ าด้ วยกัน ได้ แก่ พ.ร.บ.การทํางานของคน
ต่างด้ าว พ.ศ.2551 และ พ.ร.ก.การนําคนต่างด้ าวมาทํางานกับนายจ้ างในประเทศ พ.ศ. 2559
สิ่งที่แตกต่างจากกฎหมายเดิม คือ การเพิ่มเติมเนื ้อหาบางส่วนเข้ าไปเพื่อให้ รัดกุม เช่น การจัดให้ มี
คณะกรรมการนโยบายการบริ หารจัดการการทํางานของคนต่างด้ าว
ทําหน้ าที่ในการกําหนด
นโยบายต่างๆ เพื่อนําเสนอให้ คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิโดยตรง พร้ อมกันนี ้เพื่อให้ กฎหมายถูกนํามา
ปฎิบตั ิอย่างเคร่งครัด จึงได้ ปรับปรุงบทลงโทษให้ รุนแรงขึ ้น
และยังเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงขึ ้น
กว่าเดิม ดังปรากฎในตารางถัดไป
ความผิดและบทลงโทษของกฏหมายแรงงานต่ างด้ าวปี 2560 (นายจ้ างและลูกค้ า)
บทลงโทษ

ความผิด

นายจ้ าง

ต่ างด้ าว (ลูกจ้ าง)
จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับตังแต่
้ 20,000 ถึง

ทํางานที่ห้ามต่างด้ าวทํา หรือ

ปรับตังแต่
้ 400,000 ถึง 800,000 บาท

ต่างด้ าวไม่มีใบอนุญาต หรือ

ต่อคนต่างด้ าวที่จ้าง 1 คน จากเดิมที่

ใบอนุญาตไม่ตรงกับนายจ้ าง

ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

คนต่างด้ าวทํางานไม่ตรงกับ

ปรับไม่เกิน 400,000 บาท ต่อต่างด้ าว 1 ปรับไม่เกิน 100,000 บาท จากเดิมที่ ปรับไม่เกิน

ใบอนุญาต

คน จากเดิมที่ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 20,000 บาท

้ าทังปรั
้ บ จากเดิมที่ จําคุก
100,000 บาท หรือทังจํ
ไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับตังแต่
้ 2,000 ถึง 100,000
บาท หรือทังจํ
้ าทังปรั
้ บ

ยึดใบอนุญาตทํางานหรือเอกสาร จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน
ประจําตัวของคนต่างด้ าว

100,000 บาท หรือทังจํ
้ าทังปรั
้ บ

นอกจากนัน้ พ.ร.ก.การบริ การจัดการทํางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 ยังได้ กําหนดบทลงโทษต่อผู้
ที่แสวงหาผลประโยชน์จากการนําคนต่างด้ าวเข้ ามาทํางานในประเทศด้ วย
ความผิดและบทลงโทษของกฏหมายแรงงานต่ างด้ าวปี 2560 (ผู้แสวงหาผลประโยชน์ จาก
แรงงานต่ างด้ าว)
ลักษณะการกระทํ าผิด
ผู้ ใดประกอบธุ รกิจนําคนต่างด้ าว
มาทํางาน โดยไม่ได้ รบั อนุญาต
จากอธิ บดีกรมการจัดหางาน

บทลงโทษเก่ า
จําคุกตังแต่
้ 1-3 ปี หรือปรับตังแต่
้

บทลงโทษใหม่
จําคุกตังแต่
้ 1-3 ปี หรือปรับตังแต่
้

20,000-60,000 บาท หรือทังจํ
้ าทังปรั
้ บ 200,000-600,000 บาท หรือทั ้งจําทังปรั
้ บ

ผู้ ใดหลอกลวงผู้ อื่นว่าสามารถนํา จําคุกตังแต่
้ 3-10 ปี หรือปรับตังแต่
้

จําคุกตังแต่
้ 3-10 ปี หรือปรับตั ้งแต่

คนต่างด้ าวมาทํางานกับนายจ้ าง 60,000-200,000 บาท ต่อคนหรือทัง้

600,000-1,000,000 บาท ต่อคนต่างด้ าว 1 คน

ในประเทศ

หรือทังจํ
้ าทังปรั
้ บ

จําทังปรั
้ บ
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o การใช้แรงงานต่างด้าวในอดีตผิดกฎหมาย เพราะบทลงโทษน้อย
ดังกล่าวถึงข้ างต้ นเนื ้อหาของกฎหมายใหม่ ไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงจากกฎหมาย 2 ฉบับเดิม (พ.ร.บ.
การทํางานของคนต่างด้ าว พ.ศ.2551 และ พ.ร.ก.การนําคนต่างด้ าวมาทํางานฯ พ.ศ.2559) ที่มีผล
บังคับใช้ ในช่วงก่อนหน้ า ดังนันไม่
้ วา่ ก่อนหรื อหลัง การประกาศใช้ กฎหมายฉบับใหม่ สถานะต่าง ๆ
ไม่ได้ แตกต่างจากเดิม กล่าวคือ หากสถานะของแรงงานต่างด้ าวก่อน 23 มิ.ย.2560 ไม่ผิด หลัง 23
มิ.ย. 2560 ก็ไม่ผิดเช่นกัน และในทางตรงข้ ามหากสถานะของแรงงานต่างด้ าวก่อน 23 มิ.ย.2560 ผิด
กฎหมาย หลัง 23 มิ.ย.2560 ก็ผิดกฎหมายเช่นกัน ด้ วยบทลงโทษที่แรงขึ ้นกว่าเดิม คาดหวังจะทําให้
แรงงานต่างด้ าวผิดกฎหมายในประเทศลดน้ อยลง
ประเด็นที่วิพากษ์ วิจารณ์ในวงกว้ าง จึงไม่ใช่เรื่ องใหม่และยังมีฐานความผิดไม่แตกต่างจากเดิมคือ:
 ในเรื่องการทํางานของคนต่ างด้ าว กฎหมายใหม่ ปี 2560 มีบทบัญญัตใิ นมาตรา
70, 71, 72, 73 ห้ ามไม่ ให้ แรงงานต่ างด้ าวที่ได้ รับอนุญาติให้ ทาํ งาน ทํางานที่ต่าง
จาก ประเภทงาน นายจ้ าง ท้ องที่ หรื อเงื่อนไขการทํางานที่ได้ อนุญาตไว้ และยังห้ าม
นายจ้ างที่ไม่มีใบอนุญาติทํางานกับตนเข้ าทํางาน
ทังนี
้ ้หากต้ องการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในใบอนุญาติให้ ทํางานต้ องแจ้ งต่อนายทะเบียน ซึง่ บทบัญญัติ
ดังกล่าว ตรงกับมาตรา 26 และ 27 ใน พ.ร.บ.การทํางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2551
 การให้ แรงงานต่ างด้ าวต้ องมีใบอนุญาตทํางานอยู่กับตัว หรื ออยู่ ณ สถานที่ทํางานใน
ระหว่างเวลาทํางาน เพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ หรื อนายทะเบียนได้ เสมอ เป็ น
บทบัญญัติไว้ ในกฎหมายใหม่ปี 2560 มาตรา 68 ซึง่ ตรงกับมาตรา 24 ใน พ.ร.บ.การ
ทํางานของคนต่างด้ าว พ.ศ.2551
 เรื่ องอายุของใบอนุญาติท่ ตี ามกฎหมายใหม่ ปี 2560 กําหนดไว้ ให้ มีอายุไม่ เกิน 2 ปี
ตามมาตรา 65 ก็ตรงกับ มาตรา 21 ของ พ.ร.บ.การทํางานของคนต่างด้ าว พ.ศ.2551
 กรณีการนําคนต่ างด้ าวเข้ ามาทํางานกับนายจ้ างในประเทศ ใน พ.ร.ก. การนําคน
ต่ างด้ าวเข้ ามาทํางานกับนายจ้ างในประเทศ พ.ศ. 2559 บัญญัติไว้ มาตรา 6 ว่า การ
นําคนต่างด้ าวเข้ ามาทํางานกับนายจ้ างในประเทศ มี 2 กรณีคือ กรณีที่นําเข้ าโดยนายจ้ าง
ในประเทศ และกรณีที่เข้ ามาผ่านทาง ผู้รับอนุญาตให้ เป็ นผู้นําเข้ าคนต่างด้ าวมาทํางาน
กับนายจ้ างในประเทศ ซึ่งตรงกับช่ องทางที่ กฎหมายใหม่ พ.ศ. 2560 กําหนดไว้
 การส่ งตัวแรงงานต่ างด้ าวกลับประเทศต้ นทาง กรณีท่ เี ลิกจ้ างแรงงานต่ างด้ าว คน
ต่ างด้ าวลาออก หรื อทํางานจนครบอายุสัญญา ผู้นําเข้ าแรงงานต่ างด้ าวต้ อง
ดําเนินการส่ งกลับประเทศต้ นทางภายใน 7 วัน หรื อในกรณีที่แรงงานต่างด้ าวถูกเลิก
จ้ างโดยไม่มีเหตุอนั ควร หรื อนายจ้ างไม่รับคนต่างด้ าวเข้ าทํางาน ก็ต้องดําเนินการส่งกลับ
ประเทศต้ นทางภายใน 7 วัน เว้ นแต่วา่ คนต่างด้ าวดังกล่าวประสงค์ที่จะทํางานกับ
นายจ้ างรายอื่น ที่มีลกั ษณะงานทํานองเดียวกัน ก็ต้องแจ้ งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน
นับจากวันที่เลิกทํางานกับนายจ้ างรายเดิม กรณีนี ้มีกําหนดอยู่ใน พ.ร.ก.การนําคนต่าง
ด้ าวมาทํางานกับนายจ้ างในประเทศ พ.ศ.2559 มาตรา 28 และ 29 ส่ วน กฎหมายใหม่
(พ.ร.บ.การบริหารจัดการการทํางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ.2560) กําหนดไว้ ใน
มาตรา 50-53

o มีแวลา 180 วัน ปรับแรงงานต่างด้าวเข้าระบบ ดีต่อประเทศในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ ทกุ ฝ่ ายมีช่วงเวลาในการปรับตัวให้ ดําเนินการทุกอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย
คสช. จึงได้ ใช้ อํานาจตามมาตรา 44 ให้ ชะลอการบังคับใช้ บทลงโทษ ตาม พ.ร.บ.การบริ หารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 ออกไปเป็ นระยะเวลา 180 วัน อีกทังในช่
้ วงเวลา 180 วัน
ดังกล่าว ทางราชการก็จะอํานวยความสะดวกในการให้ แรงงานต่างด้ าวที่ผิดกฎหมายเข้ าสูร่ ะบบ
อย่างถูกต้ อง หากดําเนินการเป็ นผลสําเร็จ ก็จะเป็ นผลดีตอ่ ทุกภาคส่วนของประเทศ แต่หากไม่
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สามารถดําเนินการให้ มีแรงงานที่เข้ าสูร่ ะบบได้ อย่างเต็มที่ปัญหาใหญ่ที่จะต้ องเผชิญในอนาคต
ข้ างหน้ า ก็คือการขาดแคลนแรงงาน อันจะทําให้ วงจรธุรกิจชะงักงัน ไม่สามารถส่งมอบสินค้ าและ
บริ การได้ ตามกําหนด ซึง่ ถือเป็ นความเสียหายรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้ าวที่ถกู กฎหมายทังสิ
้ ้นราว 1.48 ล้ านคน ส่วนใหญ่ 1.28427 ล้ าน
คนหรื อราว 86.775% เป็ นแรงงานไร้ ฝีมือ และในจํานวนนี ้เป็ นแรงงานจากประเทศเพือ่ นบ้ าน 3 แห่ง
คือ เมียนมามีสดั ส่วนมากสุด 72% รองลงมาคือ กัมพูชา 20% และ ลาว 8% รายละเอียดดังปรากฏ
ในภาพ
แรงงานต่ างด้ าวไร้ ฝีมือ แบ่ งตามสัญชาติ
ณ พ.ค. 2560

แรงงานต่ างด้ าวไร้ ฝีมือ แบ่ งอุตสาหกรรมที่
ทํางาน
ภาคบริการ
26%

กิจการต่อเนือ
่ ง
จากการเกษตร
17%

กัมพูชา, 20%

เกษตรและปศุสัตว์
15%
พม่า, 72%

จํ าหน่ายอาหาร
และเครือ
่ งดืม
่
10%

ลาว, 8%

อุตสาหกรรมก่อสร ้าง
29%

้ ผ ้าสําเร็จรูป
เสือ
3%

ทีม่ า : สํานักบริ หารแรงงานต่างด้าว

และหากพิจารณาตามประเภทธุรกิจ หรือ อุตสาหกรรมที่แรงงานเหล่านี ้เข้ ามาทํางาน พบว่าอยู่ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้ างมากสุดราว 29% รองลงมาคือ ภาคบริ การ 26% กิจการต่อเนื่องจากเกษตร
17% เกษตร และปศุสตั ว์ 15% จําหน่ายอาหาร และเครื่ องดื่ม 10% เสื ้อผ้ าสําเร็จรูป 3% รายละเอียด
ดังภาพข้างต้น
ทังนี
้ ้ยังไม่รวมแรงงานผิดกฎหมาย ที่มีการพูดกันในวงกว้ างว่ายอดสูงกว่า 1 ล้ านคน หรื อรวมๆ กับ
แรงงานต่างด้ าวที่ถกู กฏหมายน่าจะใกล้ 3 ล้ านคน ดังนันการให้
้
เวลา 180 วัน เพื่อจัดระเบียบเพื่อให้
แรงงานผิดกฎหมายเข้ ามาระบบ แม้ อาจจะทําให้ เกิดภาระต้ นทุนกับผู้ประกอบการที่เคยใช้ แรงงาน
ผิดกฎหมาย แต่น่าจะเป็ นเรื่องที่ดสี ําหรับประเทศในระยะยาว เพราะนอกจากเป็ นการควบคุมแรง
ต่างด้ าวแล้ ว ยังเป็ นการจํากัดการใช้ ทรัพยากรของประเทศ เช่น การรักษาพยาบาล หรือ
สาธารณูปโภคต่างๆ ซึง่ ต้ นทุนเหล่านี ้ล้ วนเป็ นเงินมาจากภาษีของคนไทย ที่จ่ายภาษีเต็มเม็ดเต็ม
หน่วย

ผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนน่าจะจํากัด
การจัดระเบียบการทํางานของคนต่างด้ าวในระยะยาว จึงถือเป็ นเจตนาที่ดีของภาครัฐที่ต้องการจัด
ระเบียบแรงงานต่างด้ าวในอยู่ในระบบและสามารถควบคุมได้ แต่ก็ต้องยอมรับผลกระทบในระยะสัน้
ที่อาจทําให้ เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานระยะสัน้ จากการสอบถามนักวิเคราะห์พื ้นฐานของ ASPS
โดยรวมพบว่า อุตสาหกรรมหรื อธุรกิจที่คาดว่าน่าจะได้ รับผลกระทบ จะเป็ นกลุม่ ที่ใช้ แรงงานในการ
ทํางานหรื อขบวนการผลิตในสัดส่วนที่สงู เมือ่ เทียบกับรายได้ หรื อต้ นทุนโดยรวม หุ้นที่เกี่ยวข้ องกับ
ภาคก่อสร้ าง ได้ แก่กลุม่ ผู้รับเหมา และผู้พฒ
ั นาบ้ านขาย เป็ นต้ น
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o อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานสูง
 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ผู้ประกอบการรับเหมารายใหญ่ ทัง้ CK, STEC และ ITD มีต้นทุนการก่อสร้ างคิดเป็ นกว่า
90% ของรายได้ (ยกเว้ น UNIQ มีต้นทุนราว 82% ของรายได้ ) ซึง่ ผู้รับเหมาแต่ละรายมี
ต้ นทุนแรงงานคิดเป็ นสัดส่วนสูงกว่า 20-30% ของต้ นทุนรวม (หรื อคิดเป็ น 18–27% ของ
ยอดขาย) และในจํานวนนี ้เป็ นแรงงานต่างด้ าว (เฉพาะแรงงานที่ทํางานโยธา และไม่ใช่งาน
ฝี มือ) สูงถึง 50-90% ของแรงงานทังหมด
้
ดังนัน้ หากเกิดการไหลออกของแรงงาน โดยที่ยงั
ไม่สามารถหาทางควบคุมได้ อาจเกิดปั ญหาขาดแคลนแรงงานตามมา และอาจกระทบต่อ
งานลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานใหม่ ๆ ที่กําลังจะเกิดขึ ้น ทังรถไฟฟ้
้
า รถไฟความเร็วสูง รถไฟ
ทางคู่ รวมทังโครงการก่
้
อสร้ าง EEC ที่มีความต้ องการแรงงานในอนาคตเป็ นจํานวนมาก
ดังนัน้ หากเกิดปั ญหาขาดแคลนแรงงานขึ ้นมาจริ ง อาจทําให้ เกิดการล่าช้ าหรื อแผนงาน
ต้ องเลือ่ นออกไป นับเป็ นความเสี่ยงอีกประการหนึง่
 ธุรกิจพัฒนาที่อยูอ่ าศัย
รองลงมาเป็ นธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย เนื่องจากต้ นทุนการก่อสร้ าง คิดเป็ น 70% ของ
ยอดขาย ซึง่ แยกเป็ นต้ นทุนค่าแรงงานอยู่ที่ประมาณ 25% ของต้ นทุนการก่อสร้ าง หรื อคิด
เป็ น 17.5% ของยอดขายทังหมด
้
ทังนี
้ ้แม้ วา่ ต้ นทุนแรงงานต่างด้ าวนัน้ ยังไม่สามารถประเมินได้ ชดั เจน เพราะต้ นทุนส่วนนี ้
จะขึ ้นกับกลุม่ บริ ษัทผู้รับเหมาที่ได้ วา่ จ้ างในจัดการงานก่อสร้ าง
เนื่องจากใช้ วิธีการ
outsource ให้ กบั ผู้รับเหมาฯ ดังนันหากผู
้
้ รับเหมาเกิดปั ญหาขาดแคลนแรงงาน ย่อมส่งผล
ให้ เกิดความล่าช้ าในการก่อสร้ างโครงการ แต่อย่างไรก็ตามระยะสัน้ คาดว่ากระทบต่อกลุม่
พัฒนาที่อยู่อาศัยน้ อย เนื่องจากปั จจุบนั ผู้พฒ
ั นาโครงการอสังหาฯ ประเภทแนวสูง หรื อ
คอนโดมิเนียม ทีม่ ีการว่าจ้ างผู้รับเหมารายใหญ่ในการก่อสร้ าง ซึง่ ส่วนใหญ่มีระบบบริหาร
จัดการแรงงานอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย ขณะทีผ่ ้ พู ฒ
ั นาโครงการแนวราบ ประเภทบ้ าน
เดี่ยว และทาวน์โฮม ก็มีการว่าจ้ างผู้รับเหมางานก่อสร้ างรายย่อยรายหลาย ซึง่ สามารถ
สับเปลีย่ นหมุนเวียนในงานก่อสร้ าง นอกจากนี ้ยังมีการพัฒนามาใช้ เทคโนโลยีเข้ ามาช่วย
ในงานก่อสร้ าง อาทิเช่น ระบบ Precast ช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถลดแรงงานคนได้
พอสมควร นอกจากนี ้การใช้ อํานาจตามรัฐธรรมนูญมาตรการ 44 ของภาครัฐฯ ชะลอการ
บังคับใช้ พ.ร.ก. แรงงานต่างด้ าวออกไปอีก 180 วัน (หรื อจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560) จะช่วย
ให้ มีเวลาปรับตัวทังผู
้ ้ ประกอบการและแรงงาน เพื่อบริ หารจัดการแรงงานให้ ถกู ต้ องตาม
กฎหมาย ถือเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมและลดผลกระทบเมือ่ ถึงเวลาที่มีผลบังคับใช้ จริ งใน
อนาคต
 ธุรกิจสถานีบริการน้ํามัน
นักวิเคราะห์กลุม่ พลังงานของ ASPS ประเมินต้ นทุนรวมอยู่ที่ประมาณ 90% ของยอดขาย
โดยต้ นทุนแรงงานของสถานีบริ การนํ ้ามัน คิดเป็ นสัดส่วน 30% ของต้ นทุนรวม จึงคาดว่า
น่าจะได้ รับผลกระทบจากการจัดระเบียนแรงงานต่างด้ าว แม้ วนั นี ้เราจะไม่ทราบตัวเลข
การใช้ แรงงานต่างด้ าวที่แน่นอนก็ตาม ขึ ้นอยูก่ บั ปั๊ มนํ ้ามันแต่ละแห่งว่าจ้ างแรงงานต่าง
ด้ าวมากน้ อยเพียงใด แต่หลังจากนี ้คาดว่าเจ้ าของสถานีบริ การนํ ้ามัน มีแนวโน้ มจะเปลี่ยน
มาใช้ แรงงานที่เป็ นคนไทยมากขึ ้น เพราะจํานวนแรงงานต่อสถานีบริ การ จะขึ ้นอยู่กบั
ขนาดของสถานีบริ การ ซึง่ แห่งเฉลีย่ 3-6 คน ดังนันจึ
้ งไม่ยากมากนักหากจะเปลี่ยนแรงงาน
มาเป็ นคนไทย
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อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อกลุม่ พลังงานที่ฝ่ายวิจยั ศึกษาที่มีรายได้ จาสถานีบริ การนํ ้ามัน
ได้ แก่ PTT พบว่า สัดส่วนรายได้ ปัจจุบนั จากธุรกิจปั๊ มนํ ้ามันคิดเป็ นไม่ถึง 1% ของรายได้
รวมของ PTT จึงถือว่าไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด นอกจากนี ้การใช้ อํานาจตามรัฐธรรมนูญ
มาตรการ 44 ของภาครัฐฯ ชะลอการบังคับใช้ พ.ร.ก. แรงงานต่างด้ าวออกไปอีก 180 วัน
(หรื อจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560) จะช่วยให้ มีเวลาปรับตัวทังผู
้ ้ ประกอบการและแรงงาน เพื่อ
บริ หารจัดการแรงงานให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย
ถือเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมและลด
ผลกระทบเมื่อถึงเวลาที่มีผลบังคับใช้ จริ งในอนาคต

o ภาคบริการใช้แรงงาน ปานกลาง
 ธุรกิจอาหาร - เครื่องดื่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจนี ้มีต้นทุนการผลิตคิดเป็ น 60% ของยอดขาย ในจํานวนนี ้เป็ นต้ นทุน
ค่าแรงงาน 10% (คิดเป็ น 6% ของยอดขาย) ซึง่ มีการใช้ แรงงานต่างด้ าวบางส่วน ยกอย่าง
ธุรกิจผลิตอาหาร (TKN) ใช้ แรงงานต่างด้ าวสัดส่วน 50% ของแรงงานทังหมด
้
และเป็ น
Outsource ผ่านบริ ษัทรับจัดหาแรงงานต่างด้ าว โดยบริ ษัทมีคสู่ ญ
ั ญาสําหรับจัดหา
แรงงานประมาณ 3–4 บริ ษัท น่าจะช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่รายใดรายหนึง่ เกิดปั ญหา
กอปรกับบริ ษัทมีการตรวจสอบคุณสมบัติของแรงงานต่างด้ าวที่เข้ ามาทํางานในโรงงานให้
เป็ นไปตามกฎหมายอยู่ตลอด ตามด้ วยธุรกิจเครื่ องดืม่ อย่าง OISHI, ICHI, SAPPE การ
ผลิตเน้ นใช้ เครื่ องจักรเป็ นหลัก และใช้ แรงงานเกือบทังหมดเป็
้
นคนไทย ทําให้ ผลกระทบ
จาก พ.ร.ก. แรงงานต่างด้ าว ค่อนข้ างจํากัด
 ธุรกิจร้านอาหาร
ตัวอย่างบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด อย่างเช่น M มีต้นทุนอยู่ที่ราว 35% ของยอดขาย ใน
จํานวนนี ้เป็ นต้ นทุนค่าแรงงานประมาณ 27% หรื อคิดเป็ น 9.5% ของยอดขาย อย่างไรก็
ตาม งานหน้ าร้ านอาหารของ M เป็ นคนไทยทังหมด
้
มีการใช้ แรงงานต่างด้ าวเฉพาะในส่วน
ของงานครัว แต่เป็ นสัดส่วนน้ อยแทบไม่มีนยั สําคัญ ทําให้ ผลกระทบจาก พ.ร.ก. แรงงาน
ต่างด้ าวค่อนข้ างจํากัดเช่นกัน

o อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีปานกลาง-สูง และใช้แรงงานปานกลาง
 ธุรกิจแปรรูปอาหาร
นักวิเคราะห์กลุม่ เกษตรและอาหาร ของ ASPS ประเมินว่า ต้ นทุนขายจะอยู่ทปี่ ระมาณ
85% ของยอดขาย ซึง่ ในส่วนของต้ นทุนนี ้เป็ นแรงงานอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ
CPF ต้ นทุนแรงงานคิดเป็ น 13% ของต้ นทุนทังหมด
้
หรื อคิดเป็ น 11% ต่อยอดขาย และมี
การใช้ แรงงานต่างด้ าวปานกลาง คือราว 30% ของแรงงานทังหมด
้
อย่างไรก็ตาม มีการใช้
เครื่ องจักรเข้ ามาช่วยในการตัดแต่งเนื ้อไก่ ผลิตอาหารสัตว์และฟาร์ มเลี ้ยงไก่และสุกร มาก
ขึ ้น และน่าจะผลักดันให้ บริ ษัทต้ องใช้ เทคโนโลยีในการผลิตขันสู
้ งทีเ่ ร็วขึ ้น โดยเฉพาะการ
ใช้ Robot ที่มีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ ในการขบวนการผลิต อย่างไรก็ตามปั จจุบนั ถือ
ว่า CPF มีการใช้ แรงงานต่างด้ าวที่ถกู กฎหมายอยู่แล้ ว เช่นกัน ต้ นค่าแรงสูงกว่าค่าแรงขัน้
ตํ่าอยู่แล้ ว จึงประเมินผลกระทบค่อนข้ างจํากัด
GFPT ต้ นทุนแรงงานอยู่ที่ราว 10% ของต้ นทุนทังหมด
้
หรื อคิดเป็ น 8.5% ต่อยอดขาย ซึง่
ในจํานวนนี ้เป็ นแรงงานต่างด้ าว 30% ของแรงงานทังหมด
้
อย่างไรก็ตาม GFPT จัดอยู่ใน
บริ ษัทที่ใช้ แรงงานปานกลางเช่นเดียวกับ CPF, TU เนื่องจากมีการใช้ เครื่ องจักรเข้ ามาช่วย
ในการตัดแต่งเนื ้อไก่ ผลิตอาหารสัตว์และฟาร์ มเลี ้ยงไก่ นอกจากนี ้ แรงงานที่ใช้ ยงั เป็ น
แรงงานต่างด้ าวที่ถกู กฎหมาย จึงได้ รับผลกระทบค่อนข้ างจํากัดเช่นกัน
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TFG ต้ นทุนแรงงานอยู่ที่ราว 10% ของต้ นทุนทังหมด
้
หรื อคิดเป็ น 8.5% ต่อยอดขาย ใน
จํานวนนี ้เป็ นแรงงานต่างด้ าวราว 20% ของแรงงานทังหมด
้
และเป็ นแรงงานต่างด้ าวที่ถกู
กฎหมาย
และยังเพิ่มความเข้ มงวดในการตรวจเอกสารแรงงานต่างด้ าวทุกวันก่อนเข้ า
ทํางานในโรงงานอีกด้ วย นอกจากนี ้ TFG จัดอยู่ในบริ ษัทที่ใช้ แรงงานปานกลางเช่นกัน
เนื่องจากมีการใช้ เครื่ องจักรเข้ ามาช่วยในการตัดแต่งเนื ้อไก่ และผลิตอาหารสัตว์ จึง
ประเมินผลกระทบค่อนข้ างจํากัด
TU ต้ นทุนแรงงานคิดเป็ น 7% ของต้ นทุนทังหมด
้
หรื อคิดเป็ นเพียง 6% ต่อยอดขาย (ที่
เหลือเป็ นต้ นทุนวัตถุดิบและค่าเสือ่ มราคา) แต่มีการใช้ แรงงานต่างด้ าวสูง 90% ของ
คนงานทังหมด
้
เนื่องจากต้ องใช้ คนงานในการล้ างปลาทูน่า ตัดแต่งปลาทูน่าและแกะ
เปลือกกุ้ง เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม TU ได้ ปรับตัวและใช้ แรงงานต่างด้ าวที่ถกู กฏหมาย ทัง้
หมดแล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 1 ม.ค. 2559 ทําให้ ต้นทุนค่าแรงสูงกว่าค่าแรงขันตํ
้ ่าอยู่แล้ ว จึงประเมิน
ว่าจะได้ รับผลกระทบจาก พ.ร.ก. แรงงานต่างด้ าวฉบับใหม่จํากัด
 ธุรกิจการเกษตร
จากประเมินโดยนักวิเคราะห์ ASPS เชื่อว่าจากต้ นทุนขายของผู้ประกอบการในกลุม่ นี ้ ที่
ประมาณ 86% ของยอดขาย มีต้นทุนแรงงานน้ อยกว่ากลุม่ อาหาร คือ
KSL (โรงงานนํา้ ตาล) ต้ นทุนค่าแรงเพียง 3% ของต้ นทุนรวม หรื อคิดเป็ นเพียง 2.6% ของ
ยอดขายเท่านัน้ ซึง่ KSL จัดอยู่ในบริ ษัทที่ใช้ แรงงานปานกลาง เนื่องจากมีการใช้ เครื่ องจักร
ในการหีบอ้ อย ผลิตเอทานอลและไฟฟ้ า อีกทังไม่
้ ได้ มีการใช้ แรงงานต่างด้ าวอยู่แล้ ว จึง
ไม่ได้ รับผลกระทบ ทังนี
้ ้ ในส่วนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยมีการใช้ แรงงานต่างด้ าวอยู่บ้าง
เพื่อช่วยในการดูแลและเก็บเกี่ยวอ้ อย โดยชาวไร่อ้อยในภาคกลางส่วนใหญ่ใช้ รถเกี่ยวอ้ อย
จึงใช้ แรงงานค่อนข้ างน้ อย ส่วนชาวไร่อ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ยงั ใช้ คน
ตัดอ้ อยอยู่ แต่โดยรวมแล้ วฝ่ ายวิจยั ประเมินผลกระทบจะค่อนข้ างจํากัด
STA (ยางแท่ ง) มีต้นทุนค่าแรงเพียง 3% ของต้ นทุนรวม หรื อคิดเป็ นเพียง 2.6% ของ
ยอดขายเท่านัน้ และปั จจุบนั ใช้ แรงงานต่างด้ าวราว 10% ของคนงานทังหมด
้
โดย STA มี
การใช้ แรงงานต่างด้ าวที่ถกู กฎหมายทังหมด
้
และจ่ายค่าแรงสูงกว่าค่าแรงขันตํ
้ ่าอยูแ่ ล้ ว จึง
ประเมินผลกระทบค่อนข้ างจํากัดเช่นกัน ซึง่ STA จัดอยู่ในบริ ษัทที่ใช้ แรงงานปานกลาง
เนื่องจากมีการใช้ เครื่ องจักรในการแปรรูปยางพาราเป็ นยางแท่งและยางแผ่น อย่างไรก็
ตาม คาดว่าชาวสวนกรี ดยางในภาคใต้ และโรงงานยางแปรรูปบางแห่งในภาคใต้ (ที่ไม่ใช่
ของ STA) มีการใช้ แรงงานต่างด้ าวผิดกฎหมาย อาจจะได้ รับผลกระทบจากจํานวนยางที่
หายไปจากตลาดบ้ าง
หากรัฐบาลมีการปราบปรามแรงงานต่างด้ าวผิดกฎหมายอย่าง
จริ งจัง แต่ก็น่าจะหนุนให้ ราคายางโลกทยอยปรับตัวสูงขึ ้นในช่วงที่เหลือของปี 2560 ส่ง
ผลบวกโดยตรงต่อ STA

o อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีปานกลาง-สูง และใช้แรงงานน้อย
 ธุรกิจส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้น SVI
ผู้ประกอบการในกลุม่ นี ้ มีต้นทุนผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 80% ของยอดขาย ซึง่ ในจํานวนนี ้
เป็ นแรงงานประมาณ 7-10% (ประมาณ 5-8% ของยอดขาย) แต่สว่ นเป็ นแรงงานที่มฝี ี มือ
และเป็ นคนเกือบทังหมด
้
ได้ แก่ DELTA HANA และ KCE ยกเว้ น SVI เท่านันที
้ ่มีการใช้
แรงงานต่างด้ าว กล่าวคือ
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SVI มีต้นทุนค่าแรงราว 7% ของต้ นทุนรวม หรื อคิดเป็ น 5.6% ของยอดขาย และปั จจุบนั มี
การใช้ แรงงานต่างด้ าวราว 25% ของคนงานทังหมด
้
ซึง่ เป็ นแรงงานถูกกฎหมายชาว
กัมพูชา เนื่องจากปั จจุบนั SVI กําลังก่อสร้ างโรงงานแห่งใหม่ที่ประเทศกัมพูชา จึงมีการนํา
คนงานชาวกัมพูชามาทํางานและเรียนรู้ที่โรงงานในประเทศไทย แล้ วจะนํากลับไปทํางานที่
โรงงานในกัมพูชาเมื่อก่อสร้ างโรงงานเสร็จในปี 2561 อย่างไรก็ตาม SVI จัดอยู่ในกลุม่
บริ ษัทที่ใช้ แรงงานปานกลาง
โดยมีการใช้ เครื่ องจักรในการผลิตและประกอบชิ ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์คอ่ นข้ างเยอะ จึงประเมินผลกระทบค่อนข้ างจํากัด
 ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์
นักวิเคราะห์กลุม่ ยานยนต์ของ ASPS ประเมินต้ นทุนการผลิต คิดเป็ น 84% ของยอดขาย
ในจํานวนนนี ้เป็ นต้ นทุนแรงงานคิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 10% ของต้ นทุนการผลิตรวม หรื อ
คิดเป็ น 8.4% ของยอดขาย โดยแรงงานเกือบทังหมดเป็
้
นคนไทย เนื่องจากเป็ นงานทีต้อง
ใช้ ทกั ษะสูง ผลกระทบที่เกิดจาก พ.ร.ก. แรงงานต่างด้ าว จึงค่อนข้ างจํากัด
ในกลุม่ ชิ ้นส่วนรถยนต์ พบว่า SAT และ STANLY ต้ นทุนการผลิตอยู่ที่ 84% เทียบกับ
ยอดขาย การผลิตส่วนใหญ่เน้ นใช้ เครื่ องจักรเป็ นหลัก มีต้นทุนแรงงานคิดเป็ นสัดส่วนเพียง
6% - 10 % ของต้ นทุนการผลิตตามลําดับ (ส่วนทีเ่ หลือ เป็ นค่าเสื่อมราคา และวัตถุดิบ)
โดยแรงงานเกือบทังหมดเป็
้
นแรงงานคนไทย มีบางส่วนเป็ นคนต่างชาติ อย่าง ชาวญี่ปนุ่
(วิศวกร) ซึง่ มีใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายไทย ตามด้ วย AH มีต้นทุนขายคิดเป็ น 95%
ของยอดขาย มีสดั ส่วนตํ่ากว่า 2 บริ ษัทข้ างต้ น เหตุเพราะบริ ษัทมีธรุ กิจตัวแทนจําหน่าย
รถยนต์ (สัดส่วน 35%) ที่มี Margin ตํ่าเพียง 3% - 5% ต้ นทุนหลักของบริ ษัท เป็ น วัตถุดิบ
และค่าเสือ่ มราคา ในขณะที่ต้นทุนแรงงานมีสดั ส่วนค่อนข้ างตํ่า และเป็ นแรงงานชาวไทย
ดังนันโดยภาพรวมผลกระทบจาก
้
พ.ร.ก. แรงงานต่างด้ าว ต่อผู้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ จึง
แทบไม่มี

o ธุรกิจเดินเรือใช้แรงงานสูง แต่เป็นแรงงานมีฝีมือ
จากการตรวจสอบข้ อมูล ผู้ประกอบการเดินเรื อส่วนใหญ่จะมีต้นทุนการดําเนินงานสูง ทังนี
้ ้
หากเป็ นเรือเทกอง (ทัง้ TTA และ PSL) มีต้นทุนอยูท่ ี่ราว 69-87% ของรายได้ รวม (ต้ นทุน
ประกอบด้ วย ค่าเสื่อมในการเดินเรือ และ ลูกเรือ โดยทัง้ TTA และ PSL ไม่ต้องรับรับภาระ
ต้ นทุนนํ ้ามันในการเดินเรื อ แต่ขึ ้นกับผู้ที่เช่าเหมาเรื อในการขนส่งสินค้ าเทกอง) สําหรับ
PSL ต้ นทุนจํานวนนี ้เป็ นค่าใช้ จ่ายลูกเรื อประมาณ 45% ของต้ นทุนดําเนินงาน หรื อคิดเป็ น
31% ของยอดขาย) และสําหรับ TTA คิดเป็ น 23% ของต้ นทุนดําเนินงาน (หรื อคิดเป็ น
20% ของยอดขาย)
ขณะที่ RCL เป็ นผู้ให้ บริ การเดินเรื อ สําหรับขนส่งสินค้ าคอนเทนเนอร์ ต้ นทุนดําเนินงาน
เกินกว่า 90% ของยอดขาย สูงกว่า TTA และ PSL เพราะต้ องแบกรับภาระต้ นทุนนํ ้ามัน ทํา
ให้ ต้นทุนดําเนินงานค่อนข้ างผันผวนสูง และผลักภาระนํ ้ามันให้ ผ้ ขู นสินค้ าได้ ยากในภาวะ
เศรษฐกิจไม่ดี ในจํานวนต้ นทุนดําเนินงานดังกล่าวเป็ นต้ นทุนแรงงานงานราว 15% หรื อ
คิดเป็ น 13% ของยอดขาย ซึง่ นับว่าใช้ แรงงานตํ่าสุดในบริ ษัทเดินเรื อทัง้ 3 แห่ง
แต่เป็ นที่สงั เกตว่าแรงงานที่ให้ บริ การส่วนใหญ่เป็ นช่วงซ่อมเรื อ และต้ องพูดภาษาอังกฤษ
ได้ จึงเป็ นคนงานที่หนักไปในด้ านที่มีฝีมือ ปั จจุบนั บางแห่งจึงใช้ แรงงานต่างชาติ โดย PSL
และ TTA มีสดั ส่วนลูกเรื อทีเ่ ป็ นชาวต่างชาติ (ส่วนใหญ่เป็ นคนอินเดีย) น้ อยกว่า 10% และ
2% ตามลําดับ และลูกเรื อทังหมดของทั
้
งสองบริ
้
ษัท มีการจ้ างงานถูกประเภทและถูกต้ อง
ตามกฎหมายทุกประการ โดยรวมธุรกิจเดินเรื อ จึงน่าจะไม่ได้ รับผลกระทบต่อ พรก.
แรงงานต่างด้ าวเช่นกันจึงไม่ได้ รับผลกระทบต่อ พรก. แรงงานต่างด้ าว
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โดยสรุป แม้ วา่ การจัดระเบียบการใช้ แรงงานต่างด้ าวจะกระทบต่อหลายอุตสาหกรรมที่ใช้ แรงงาน
เป็ นหลัก คือ อุตสาหกรรมก่อสร้ าง รองลงมาคือ ภาคบริ การ ภาคเกษตรและปศุสตั ว์ ธุรกิจจําหน่าย
อาหารและเครื่ องดื่ม เป็ นต้ น อันอาจทําให้ เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานระยะสัน้ หากกระบวนการ
ทํางานภาครัฐเกิดความล่าช้ า แต่อย่างไรก็ตาม การที่บริ ษัทจดทะเบียนได้ มีการปรับตัว ไม่วา่ จะเป็ น
การขึ ้นทะเบียนแรงงานให้ ถกู ต้ องตามกฏหมาย และการหันไปใช้ เครื่ องจักรเข้ ามาทดแทนแรงงานคน
มากขึ ้น เพือ่ ลดต้ นทุนแรงงานที่เพิ่มสูงกว่าตลาดฯ ไปแล้ ว ดังนัน้ จึงคาดว่าผลกระทบจากการใช้
กฏหมายดังกล่าวน่าจะจํากัด
โดยเฉพาะบริ ษัทจดทะเบียนที่ได้ มีปรับตัวไปก่อนหน้ านี ้แล้ ว คือ
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารส่งออก และชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ฯ อุตสาหกรรมชิ ้นส่วนยานยนต์
และธุรกิจเดินเรื อ เป็ นต้ น
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