สรุปมาตรการเพื่อเยียวยาและลดผลกระทบของ COVID-19 ในต่างประเทศ
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 28 ก.ย. 63 (update จากการเผยแพร่ครั้งก่อนที่ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ค. 63)
ในช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐและธนาคารกลางในต่างประเทศ1 ได้ประกาศมาตรการทางการคลังและการเงิน
เพือ่ เยียวยาและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-192 โดยคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP ของแต่ละประเทศ ได้ดังนี้
Fiscal Spending1/ (1)
Lending Schemes2/ (2)
Total (1+2)
มูลค่ารวม
สัดส่วนต่อ GDP
มูลค่ารวม
สัดส่วนต่อ GDP
มูลค่ารวม
สัดส่วนต่อ GDP
สหรัฐอเมริกา
~ USD 2.4 tn
~ 12.0%
~ USD 4 tn
~ 20.0%
~ USD 6.4 tn
~ 32.0%
ยูโรโซน
~ EUR 815 bn
~ 6.3%
EUR 540 bn
4.5%
EUR 1,355 bn
10.8%
(หน่วยงานกลาง)
เยอรมนี3/
EUR 286 bn
8.9%
EUR 820 bn
25.3%
EUR 1,106 bn
34.2%
ฝรั่งเศส
EUR 228 bn
9.8%
EUR 315 bn
13.4%
EUR 543 bn
23.2%
อิตาลี
EUR 105 bn
6.2%
EUR 750 bn
43.5%
EUR 855 bn
49.7%
สเปน
EUR 38.3 bn
3.2%
EUR 182 bn
15.4%
EUR 220.3 bn
18.6%
สหราชอาณาจักร GBP 153.2 bn
7.0%
GBP 330 bn
15.0%
GBP 483.2 bn
22.0%
4/
ญี่ปุ่น
JPY 106.1 tn
19.6%
JPY 62 tn
11.5%
JPY 234.2 tn
43.4%
5/
ออสเตรเลีย
AUD 164 bn
8.4%
AUD 125 bn
6.4%
AUD 289 bn
14.8%
จีน6/
RMB 3.5 tn
3.5%
RMB 5.6 tn
5.6%
RMB 9.1 tn
9.2%
ฮ่องกง
HKD 279.3 bn
9.7%
HKD 32.2 bn
1.1%
HKD 311.5 bn
10.9%
เกาหลีใต้
KRW 86.8 tn
4.5%
KRW 106.5 tn
5.5%
KRW 193.3 tn
10.1%
ไต้หวัน
TWD 350 bn
1.9%
TWD 700 bn
3.7%
TWD 1.05 tn
5.6%
มาเลเซีย
MYR 135.6 bn
9.0%
MYR 169.6 bn
11.2%
MYR 305.2 bn
20.2%
อินโดนีเซีย7/
IDR 677.2 tn
4.2%
IDR 150.0 tn
0.9%
IDR 827.2 tn
5.1%
สิงคโปร์
SGD 80.7 bn
15.9%
SGD 20.2 bn
4.0%
SGD 100.9 bn
19.9%
ฟิลิปปินส์
PHP 546.4 bn
2.8%
PHP 133.5 bn
0.7%
PHP 679.9 bn
3.5%
1/
2/

3/
4/

5/

6/

7/

Fiscal Spending รวมมาตรการช่วยเหลือภาครัฐที่ผ่านการใช้จ่าย เครื่องมือทางภาษี และเงินโอนต่าง ๆ
Lending Schemes เป็ นมาตรการช่ วยเหลื อภาครั ฐผ่ านการให้ ส ิ นเชื ่ อ และการค้ ำประกั นสิ นเชื ่ อ อาทิ สิ นเชื ่ อผ่ านโครงการภาครั ฐ (มาตรการกึ ่ งการคลั ง)
สินเชื่อผ่านการปล่อยกู้ของธนาคารกลางที่ให้แก่สถาบันการเงิน
ในส่วนงบลงทุนของเยอรมนี มีระยะเวลา 4 ปี โดยจะเริ่มต้นในปี 64 ถึง 67
กรณีญปี่ ุ่น ผลรวมในตาราง Fiscal Spending กับ Lending Schemes ไม่เท่ากับ Total เนื่องจากทางการประกาศรายละเอียดบางส่วนของมาตรการมูลค่า 234.2
ล้านล้านเยน อันประกอบด้วย (1) มาตรการทางการคลังประมาณ 80.1 ล้านล้านเยน (2) มาตรการทางภาษี 26 ล้านล้านเยน และ (3) มาตรการด้านสินเชื่อ (loan
program) 62 ล้านล้านเยน โดยส่วนที่เหลือยังไม่มีรายละเอียดจากทางการ ทัง้ นี้ ทางการชี้แจงว่าได้รวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “Comprehensive Economic
Measures to Create a Future with Security and Growth” ที่ประกาศไว้ ณ 5 ธ.ค. 62 ไว้แล้ว (มูลค่า 19.8 ล้านล้านเยน)
Stimulus package ของออสเตรเลี ย มี ร ะยะเวลารวม 5 ปี (ปี ง บประมาณ 62/63 – 66/67) อย่ า งไรก็ ด ี วงเงิ น 99% ของ stimulus package
นีจ้ ะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 62/63 – 63/64 ทั้งนี้งบประมาณข้างต้นไม่รวมวงเงินและมาตรการช่วยเหลือของแต่ละมลรัฐ
จีนคิดจากมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐฯ เฉพาะจากรัฐบาลกลางและมาตรการช่วยเหลือทางการเงินจาก PBOC ผ่านการกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อ และการ
ช่วยเหลือภาระหนี้
Lending Schemes ของอินโดนีเซียเป็นการจัดงบประมาณไว้เบื้องต้นแต่ยังไม่มีการชี้แจงรายละเอียด

สรุปมาตรการฯ ฉบับนี้ ครอบคลุมประเทศ/กลุ่มประเทศ/เขตปกครองพิเศษที่เป็นคู่คา้ สำคัญของไทย
มาตรการเหล่านี้ไม่นับรวมการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางในแต่ละประเทศ (ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ไม่ลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย แต่ธนาคารกลางทั้งสองแห่งมีมาตรการด้านสภาพคล่องเพิ่มเติม และสำหรับ ECB มีมาตรการการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพิ่มเติมด้วย) โดยเป็นการ
รวบรวมจากข้อมูลทางการของแต่ละประเทศและการให้สัมภาษณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 28 ก.ย. 63) ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีข้อมูลใหม่เพิ่มเติม
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ทั้งนี้ มาตรการต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนสำคัญได้แก่ 1) มาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจและ SMEs 2) มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ 3) มาตรการดูแลครัวเรือนและการจ้างงาน และ 4) มาตรการรักษาเสถียรภาพ โดยสรุปรายประเทศได้ดังนี้
สหรัฐอเมริกา
(8 ส.ค. 63) ปธน. Donald Trump ลงนามใน Executive Order เพื่อต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเดิมที่เริ่มมีมาตรการ
บางส่ ว นหมดอายุ ไ ป โดยมี ม ู ล ค่ า ทั ้ งหมด 44 พั น ล้ า นดอลลาร์ สรอ. (ประมาณ 0.2% ต่ อ GDP) ที ่ ใ ช้ ใ นการต่ อ ยอด
Unemployment benefit รายสัปดาห์โดยเฉพาะ และมีมาตรการอื่นเพิ่มเติมด้วย แต่เนื่องจาก Executive Order ครั้งนี้
เกิดขึ้นเพื่อให้การกระตุ้นเศรษฐกิจมีความต่อเนื่อง และเพื่อรอให้รัฐสภาสามารถตกลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่รอบ
ใหม่ได้ จึงมีมูลค่าน้อยเมื่อเทียบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบก่อนหน้า ส่งผลให้โดยรวมการใช้จ่ายภาครัฐยังคงคิดเป็น
ประมาณ 2.4 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. (ประมาณ 12% ต่อ GDP) และการให้วงเงินค้ำประกันสินเชื่อคิดเป็นมูลค่าประมาณ 4
ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. (ประมาณ 20% ต่อ GDP) ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 6.4 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. (ประมาณ
32% ต่อ GDP) โดยมีสาระสำคัญดังนี้
มาตรการ
o (12 มี.ค. 63) รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศจะใช้มาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบ โดยจะอัดฉีดสภาพ
ช่วยเหลือภาค
คล่ อ งและจะจั ด หาสภาพคล่ อ งให้ ก ั บ บริ ษ ั ท ต่ า ง ๆ ที ่ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาด ทั ้ งนี้
ธุรกิจและ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สั่งการให้ สมาคม SMEs ใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นเยียวยาธุรกิจขนาด
SMEs
กลางและขนาดเล็ก รวมถึงปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ
o (20 มี.ค. 63) The Internal Revenue Service (IRS) ขยายระยะเวลาการชำระภาษีเงินได้ประจำปี
62 ออกไป 3 เดือน จากวันที่ 15 เม.ย. เป็น 15 ก.ค. 63 สำหรับยอดการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ที่ไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์ สรอ. และภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ไม่เกิน 10 ล้านดอลลาร์ สรอ. สอดรับกับการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับประเทศในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่การยื่นแบบเสียภาษียังต้ องดำเนิน
ภายในวันที่ 15 เม.ย. ตามเดิม เนื่องจากการได้คืนภาษีจะดำเนินการทันที โดยมิได้ขยายเวลาตามการ
จ่ายภาษีแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี เสียงตอบรับเบื้องต้นต่อมาตรการดัง กล่าวไม่ได้เป็นทางบวกมากนัก
เนื่องจากการยื่นแบบเสียภาษีในสหรัฐฯ เป็นเรื่องที่ซับซ้อน อีกทั้งการประกาศให้ work from home
ทำให้การประสานงานกับที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษีดำเนินได้ล่าช้ากว่าสถานการณ์ปกติ
o (23 มี.ค. 63) ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ประกาศมาตรการเพื่อช่วยเหลือด้านสภาพคล่องให้กับ
ภาคธุรกิจครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ เพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรค COVID–19 อาทิ
• การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ เพื่อให้บริษัทเหล่านี้สามารถ
ออกหุ้นกู้หรือ rollover หุ้นกู้ของบริษัทออกไปได้ผ่านตลาดตราสารหนี้
• การนำโครงการเข้าซื้อตราสารหนี้ระยะสั้น (Term Asset-Backed Securities Loan Facility) ที่
ใช้ในสมัยวิกฤตการเงินปี 51 มาใช้ใหม่ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในธุรกิจและหล่อเลี้ยงสภาพคล่อง
ให้กับสินเชื่อประเภทต่าง ๆ
• การรับซื้อตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้นที่มีอายุน้อยกว่า 270 วัน (Commercial Paper) ทำ
ให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
• การเตรียมสภาพคล่องกว่า 3 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. เพื่อให้ SMEs สามารถเข้าถึงเม็ดเงิน
เหล่านี้ได้โดยตรง
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มาตรการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ

o (26 มี.ค. 63) วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบต่อร่างกฎหมายช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค COVID–19 โดยได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กราว 350 พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ภายใต้โครงการ Paycheck Protection Program (PPP) เพื่อช่วยการจ้างงานและ
รักษาสภาพคล่อง และออกมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจ เพิ่มเติม อาทิ เงินอุดหนุนโดยตรงที่ให้แก่
ธุรกิจการบินราว 25 พันล้านดอลลาร์ สรอ. เพื่อป้องกันการเลิกจ้างพนักงานเป็นหลัก ซึ่งคาดว่าเพียงพอ
ในการจ้างงานต่อไปถึงสิ้นเดือน ก.ย. 633
o (23 เม.ย. 63) สภาคองเกรสผ่านงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมมูลค่าวงเงินราว 484 พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ. (คิดเป็นประมาณ 2.4% ต่อ GDP) เพื่อให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กของสหรัฐฯ
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยความช่วยเหลือดังกล่าวแบ่งเป็น (1) เพิ่ม
วงเงินโครงการ Paycheck Protection Program อีก 320 พันล้านดอลลาร์ สรอ. โดยแยกวงเงิน 60
พันล้านดอลลาร์ สรอ. ให้แก่ธุรกิจที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อรอบแรก (50 พันล้านดอลลาร์ สรอ.) (2) วงเงิน
สำหรับ Economic Injury Disaster Loan program รวม 60 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (3) เงินสนับสนุน
โรงพยาบาล 75 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (4) เงินสนับสนุนการทดสอบเชื้อไวรัสรวม 25 พันล้านดอลลาร์
สรอ. ซึ่งหลักๆ แบ่งเป็นเงินให้แก่รัฐบาลท้องถิ่น 18 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (5) เงินสนับสนุน Centers
for Disease Control and Prevention 1.0 พั น ล้ า นดอลลาร์ สรอ. (6) เงิ น สนั บ สนุ น National
Institutes of Health 1.8 พันล้านดอลลาร์ สรอ. และ (7) เงินสนับสนุน 1.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ. เพื่อ
อุดหนุนการทดสอบเชื้อของผู้ที่อยู่นอกระบบประกันสุขภาพ
o (6 มี.ค. 63) ประกาศร่างกฎหมายงบประมาณฉุกเฉินวงเงินราว 8.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. เพื่อใช้ใน
การรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้ในการตรวจหา
เชื้อจากผู้ป่วยต้องสงสัย รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนต้านเชื้อไวรัส และลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษา
ทางการแพทย์
o (14 มี.ค. 63) ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทั้ง 50 มลรัฐ และเตรียมงบประมาณกว่า 100
พันล้านดอลลาร์ สรอ. เพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับการแพร่ระบาด หลังจากสหรัฐฯ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว ทั้งยังทำให้นักลงทุนเทขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จนหลายดัชนีร่วงลงอย่างหนัก จนต้อง
หยุดพักซื้อขายชั่วคราว (Circuit Breaker) หลายครั้ง
o (23 มี.ค. 63) Fed ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดนับตัง้ แต่วิกฤตการเงินปี 51 เพื่อ
รับมือการแพร่ระบาดของโรค COVID–19 อาทิ มาตรการ QE จะขยายปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาล
และ agency mortgage-backed securities จากเดิมที่กำหนดไว้ว่าจะซื้ออย่างน้อย 500 และ 200
พันล้านดอลลาร์ สรอ. ตามลำดับ เป็น การซื้อไม่จำกัดวงเงิน โดย Fed จะเข้าซื้อในปริมาณตามที่
จำเป็น เพื่อช่วยให้กลไกตลาดทำงานได้ราบรื่น และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งผ่านนโยบายการเงินไปยัง
ระบบเศรษฐกิจ
o (26 มี.ค. 63) วุฒิสภาสหรัฐ ฯ ลงมติเห็นชอบต่ อร่า งกฎหมายช่ วยเหลือ เยีย วยาผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID–19 โดยกฎหมายดังกล่าวตั้งงบประมาณไว้สูงถึง กว่า
2 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. เพื่อช่วยเหลือทุกภาคส่วน (ครัวเรือน ธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ )
นับเป็นเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของสหรัฐฯ
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มาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งในงบประมาณกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ที่วุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติเห็นชอบ ณ วันที่ 26 มี.ค. 63 เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID–19
3

มาตรการดูแล o (10 มี . ค. 63) ประธานาธิ บ ดีโ ดนั ลด์ ทรั ม ป์ เผยว่ าจะใช้ มาตรการครั้ งใหญ่ ใ นการฟื ้น ฟู เศรษฐกิจ
ครัวเรือนและ
ซึ่งรวมถึงการปรับลดภาษีเงินเดือน และมาตรการเร่งด่วนด้านอื่น ๆ อาทิ การประกัน paid sick leave
การจ้างงาน
และการขยาย unemployment insurance เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19
o (19 มี.ค. 63) นายแอนดรูว์ คูโอโม ผู้ว่าการมลรัฐนิวยอร์กได้ออกมาตรการ mortgage relief เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยจะผ่อนปรนการชำระค่างวดผ่อนบ้านและจะไม่มีการ
รายงานข้อมูลไปที่ศูนย์ข้อมูลเครดิต รวมทั้งงดการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ overdraft และการชำระ
ค่าใช้จ่ายล่าช้า
o (26 มี.ค. 63) วุฒิสภาลงมติเห็นชอบต่อร่างกฎหมายช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID–19 โดยกฎหมายดังกล่าวครอบคลุมการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา
เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโดยตรงแก่ผู้มีรายได้ปานกลาง-ต่ำ จำนวน 1,200 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคน4
และคู่สมรสที่มีรายได้รวมกันไม่เกิน 150,000 ดอลลาร์ สรอ. จะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,400 ดอลลาร์ สรอ.
และจะได้รับเพิ่มตามจำนวนบุตรอีก 500 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบุตรหนึ่งคน และเพิ่ม unemployment
benefit 600 ดอลลาร์ สรอ. ต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 เดือน5
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o (8 ส.ค. 63) ขยายการให้ เงิ น unemployment benefit แต่ ล ดลงจาก 600 ดอลลาร์ สรอ. ต่ อ
สัปดาห์ เหลือ 400 ดอลลาร์ สรอ. ต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. ถึงวันที่ 6 ธ.ค. โดยรัฐบาลจะสนับสนุน
เงินจำนวน 300 ดอลลาร์ สรอ. ต่อสัปดาห์ และแต่ละรัฐสามารถเลือกที่จะสนับสนุนได้อีก 100 ดอลลาร์
สรอ. ต่อสัปดาห์6
o (8 ส.ค. 63) Payroll Tax Deferral เลื่อนการเก็บภาษีแรงงานที่ได้เงินไม่เกิน 104,000 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อปี ตั้งแต่ 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 63
o (8 ส.ค. 63) เลื่อนการเก็บดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการศึกษาจากเดิมที่สิ้นสุดที่ 30 ก.ย. 63 ไปเป็น 31 ธ.ค. 63
o (8 ส.ค. 63) ผ่อนเกณฑ์การยึดทรัพย์อสังหาริมทรัพย์
มาตรการ
รักษา
เสถียรภาพ

o (9 มี.ค. 63) ทางการสหรัฐฯ7 ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดของ COVID-19
โดยร้องขอให้สถาบันการเงิน (สง.) พิจารณาความจำเป็ นทางด้านการเงินของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาด และกล่าวว่า “Prudent efforts that are consistent with safe and sound
lending practices should not be subject to examiner criticism.” นอกจากนี้ ยังย้ำว่า ทางการ
ตระหนักถึงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของ สง. และพร้อมช่วยเหลือ สง. ที่ได้รับผลกระทบ
ตามความเหมาะสม
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ชาวอเมริกันที่บรรลุนิติภาวะและมีรายได้ไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์ สรอ.
มาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งในงบประมาณกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ที่วุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติเห็นชอบ ณ วันที่ 26 มี.ค. 63 เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID–19
6 อย่างไรก็ดแ
ี ต่ละรัฐเลือกทีจ่ ะไม่ออก และให้เพียง 300 ดอลลาร์ สรอ. ต่อสัปดาห์
7 นำโดย Federal reserve (Fed), the office of the Comptroller of the Currency (OCC), the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), the
Consumer Financial Protection Bureau ( CFPB) , the National Credit Union Administration ( NCUA) แ ล ะ the Conference of State Bank
Supervisors (CSBS) โดยเป็นแถลงการณ์ในลักษณะเดียวกับที่เคยออกในช่วงหลังเหตุการณ์ 911 และพายุ Hurricane Katrina
5

4

o (12 มี.ค. 63) Federal Reserve Bank of New York (FRBNY) ประกาศปรับแนวทางการทำธุรกรรม
เพื ่ อ รองรั บ ภาวะ “highly unusual disruptions” ในตลาดพั น ธบั ต รจากการแพร่ ระบาดของโรค
COVID-19 โดยสรุปรายละเอียดดังนี้
• ขยายขอบเขตสิ น ทรั พย์ ท ี ่ เข้ า ซื ้ อ เพื ่ อ สนั บสนุ น functioning ของตลาดพั น ธบั ตรสหรั ฐฯ
โดยเปลี ่ ยนจากการเข้ าซื ้ อเพี ยงตั ๋ วเงิ นคลั ง เป็ นซื ้ อพั นธบั ตรรั ฐบาลกระจายช่ วงอายุ (maturity)
ตามยอดคงค้างในตลาดการเงิน ซึ่งครอบคลุมถึง Treasury Inflation–Protected Securities และ Floating
Rate Notes เป็นต้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. - 13 เม.ย. 63 หรือจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง
• เพิ่มวงเงินธุรกรรม repurchase agreement สัปดาห์ละ 1 ครั้ง แบ่งเป็นระยะ 1 และ 3 เดือน
วงเงินระยะละ 5 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. เพื่อสนับสนุนสภาพคล่องในตลาดกู้ยืมสกุลดอลลาร์ สรอ.
โดยจะคงขนาดธุรกรรม overnight repo และ term (two–week) repo ที่ 175 และ 45 พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ตามลำดับ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสมเพื่อการดำเนินนโยบายการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
o (15 มี. ค. 63) Fed ประกาศมาตรการเพื ่อ รักษาสภาพคล่ องในระบบการเงิน มาตรการดังกล่าว
ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ การซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (Nominal และ Inflation-linked) อย่าง
น้ อ ย 500 พั น ล้ า นดอลลาร์ แ ละ Agency Mortgage-Backed Securities อย่ า งน้ อ ย 200 พั น ล้ า น
ดอลลาร์ สรอ. และการทำธุรกรรมซื้อคืนซึ่งประกอบด้วยธุรกรรม Overnight อย่างน้อย 175 พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ธุรกรรมอายุ 2 สัปดาห์อย่างน้อย 45 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ธุรกรรมอายุ 1 เดือนอย่าง
น้อย 500 พันล้านดอลลาร์ สรอ. และอายุ 3 เดือนอย่างน้อย 500 พันล้านดอลลาร์ สรอ. รวมถึง
ประกาศทำธุรกรรมซื้อคืนระยะ Overnight จำนวน 500 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
o (17 มี.ค. 63) Fed ประกาศเปิด Commercial Paper Funding Facility (CPFF) เพื่อเข้าซื้อ unsecured
และ asset-backed commercial paper ผ่าน Special Purpose Vehicle (SPV) เพื่อสนับสนุนสภาพคล่อง
ให้แก่ภาคธุรกิจและครัวเรือนในวงกว้าง และเป็น liquidity backstop ให้ผู้ออก commercial paper (CP)
ซึ่งมีความเสี่ยงในการต่ออายุ (rollover) โดยที่ Treasury Exchange Stabilization Fund (ESF) ให้วงเงินรับ
ความเสียหายจากการผิดนัดชำระรวมมูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
• ประเภท CP ที่เข้าซื้อ USD-denominated CP โดยครอบคลุมทั้ง unsecured และ asset-backed
CP ระยะ 3 เดือน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ A-1/P-1/F-1 ขึ้นไป และออกโดยบริษัทที่เข้าตาม
เกณฑ์ที่กำหนด
• Issuer ที่เข้าเกณฑ์ U.S. CP issuers โดยครอบคลุมถึงผู้ออกที่มีบริษัทแม่ที่จดทะเบียนนอกสหรัฐฯ
• กลไกการทำงาน FRBNY ปล่อยสภาพคล่องให้แก่ Special Purpose Vehicle (SPV) เพื่อเข้าซื้อ
commercial paper จาก issuer ผ่าน Primary Dealers โดย FRBNY จะได้รับสินทรัพย์จาก SPV
เป็ น หลั ก ประกั น นอกจากนี ้ FRBNY จะได้ ร ั บ credit protection จาก Treasury Exchange
Stabilization Fund (ESF) ในวงเงิน 10 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
• วงเงินต่อ issuer ไม่เกินยอดคงค้างรายวันสูงสุด ระหว่างวันที่ 16 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 63
• ราคา 3M USD OIS + 200 bps นอกจากนี้ CP Issuer ต้องจ่ายค่า facility fee ที่ 10 bps บนยอด
ธุรกรรมรวมสูงสุด
• ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุดวันที่ 17 มี.ค. 64 หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
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o (18 มี.ค. 63) Fed ประกาศใช้มาตรการ Primary Dealer Credit Facility (PDCF) เพื่อช่วยให้การ
ปล่อยกู้ภาคธุรกิจและครัวเรือนดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ภายใต้มาตรการนี้ Fed จะเสนอปล่อยกู้แบบมี
หลักประกันระยะเวลาไม่เกิน 90 วันให้แก่คู่ค้าที่เป็น Primary Dealer รวมทั้งได้ขยายประเภทสินทรัพย์
ที่นำมาใช้เป็นหลักประกันให้ครอบคลุมถึงตราสารหนี้ที่ มีความน่าเชื่อถือระดับ Investment Grade,
Commercial Paper, พันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่น (Municipal bond) รวมไปถึงตราสารทุน โดย
อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมผ่านช่องทางนี้จะอ้างอิงตามอัตราส่วนลดตามประกาศของ Federal Reserve
Bank of New York ทั้งนี้ ในเบื้องต้น Fed ตั้งใจจะดำเนินมาตรการนี้ไปอย่างน้อย 6 เดือน และอาจ
พิจารณาขยายเวลาได้ตามความเหมาะสม
o (19 มี.ค. 63) Fed ประกาศใช้ Money Market Liquidity Facility (MMLF) เพื่อสนับสนุนกลไก
ของตลาดการเงินและเศรษฐกิจ โดยให้ Federal Reserve Bank of Boston ให้สภาพคล่องผ่าน สง.
ที่ระยะสูงสุด 12 เดือน เพื่อให้ สง. นำสภาพคล่องไปเข้าซื้อสินทรัพย์จาก Prime Money Market
Fund ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดย Fed จะได้รับ credit protection จากกระทรวงการคลังในวงเงิน 10
พันล้านดอลลาร์ สรอ. ขณะที่ สง. ไม่ต้องคง capital และ leverage requirement สำหรับธุรกรรมที่
ดำเนินภายใต้ MMLF ทั้งนี้ ในช่วงวิกฤติการเงินโลกระหว่างปี 51 - 52 Fed Boston ได้ประกาศใช้
MMLF ในรูปแบบคล้ายกัน
• ประเภทสินทรัพย์ 1) พั น ธบั ต รรั ฐ บาลสหรั ฐ ฯ 2) หลั ก ทรั พ ย์ ท ี ่ อ อกโดยหน่ ว ยงานของรั ฐ บาล
(Agencies) 3) Asset-backed และ unsecured commercial paper (CP) ที ่ อ อกโดยบริ ษั ท
สหรัฐฯ และมีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ A1/F1/P1 ขึ้นไป
• อายุสินทรัพย์ ไม่เกิน 12 เดือน
• กลไกการทำงาน Fed Boston ให้สภาพคล่องผ่านให้แก่ depository bank และ bank holding
company (รวม dealer) เพื่อใช้ซื้อสินทรัพย์จาก Prime Money Market Fund ตามเงื่อนไขที่กำหนด
• อัตราดอกเบี้ย Primary credit rate สำหรับพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐฯ หรื อหน่วยงานของ
รัฐบาล (Agencies) ค้ำประกัน และ Primary credit rate+100 bps สำหรับตราสารประเภทอื่น ๆ
• หมายเหตุ เป็น interim final ซึ่งจะเปิดรับฟังความเห็นเป็นเวลา 45 วันก่อนพิจารณาปรับปรุงแนว
ทางการดำเนินธุรกรรม
o (19 มี.ค. 63) Fed ประกาศให้ temporary USD swap line แก่ธนาคารกลางออสเตรเลีย สวีเดน
สิงคโปร์ เกาหลี ใต้ บราซิล และเม็กซิโก ภายใต้วงเงิน 60 พันล้านดอลลาร์ สรอ.ต่อ แห่ง และแก่
ธนาคารกลางประเทศนิวซีแลนด์ เดนมาร์ก และ นอร์เวย์ ภายใต้วงเงิน 30 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อ
แห่ง ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นความพยายามบรรเทาการตึงตัวของสภาพคล่องดอลลาร์ สรอ. หลังจาก
ก่ อ นหน้ า Fed ผ่ อ นปรนเงื ่ อ นไขการใช้ standing USD swap line กั บ ธนาคารกลางอั ง กฤษ
แคนาดา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อ 15 มี.ค. 63
o (20 มี.ค. 63) Fed ร่วมมือกับธนาคารกลางประเทศอื่น ๆ ได้แก่ แคนาดา อังกฤษ ญี่ปุ่ น ยุโรป และ
สวิตเซอร์แลนด์ ประกาศเพิ่มความถี่ในการทำธุรกรรม swap ระยะ 7 วัน เป็นรายวัน จากปกติเป็น
รายสัปดาห์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. จนถึงสิ้นเดือน เม.ย. เป็นอย่างน้อย ขณะที่สัญญาอายุ 84 วัน
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ยังคงความถี่เป็นรายสัปดาห์เช่นเดิ ม ทั้งนี้ Fed หวังว่ามาตรการนี้จะช่วยรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอ
ต่อความต้องการสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ของภาคธุรกิจและครัวเรือนทั้งในและต่างประเทศ8
o (20 มี.ค. 63) Fed ประกาศผ่อนปรนเกณฑ์การปล่อยสภาพคล่องผ่านช่องทาง Money Market
Mutual Fund Liquidity Facility (MMLF) โดยให้นำสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงซึ่งออกโดยรัฐบาล
ท้องถิ่นมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ตราสารดังกล่าว หลังจากที่นักลงทุนได้
ขายกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่นมูลค่า 12.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อสัปดาห์ที่
ผ่านมา ทั้งนี้ ตราสารที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่นที่นำมาใช้เป็นหลักประกันจะต้องมีอายุไม่เกิน 12 เดือน
จากวันที่กู้และมีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นไม่ต่ำกว่า SP1, MIG1 หรือ F1 โดยอัตราดอกเบี้ยสำหรับ
การกู้ยืมโดยการใช้หลักทรัพย์ประเภทนี้จะเท่ากับ Primary Credit Rate + 25 bps ซึ่งต่ำกว่าการใช้
หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ ใช่พันธบัตรรัฐบาลหรือที่ค้ำประกันโดยรัฐบาลหรือออกโดยหน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล (GSE) ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ Primary Credit Rate + 100 bps
o (23 มี.ค. 63) Fed ประกาศมาตรการเพิ่มเติมหลายรายการ เพื่อเสริมสภาพคล่องในตลาดการเงิน
และช่วยเหลือภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
• ขยายมาตรการ QE โดยเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล และ agency mortgage-backed securities เป็น
แบบไม่จำกัดวงเงินในปริมาณตามที่จำเป็น และขยายขอบเขตการซื้อสินทรัพย์ให้ครอบคลุมถึง
commercial mortgage-backed securities (CMBS)
• สนับสนุนสินเชื่อหมุนเวียนในวงเงิน 300 พันล้านดอลลาร์ สรอ.9 ให้กับภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ
• สนับสนุนด้านสินเชื่อ ให้ธุรกิจ ขนาดใหญ่ โดยเปิดหน้าต่ าง 10 Primary Market Corporate
Credit Facility (PMCCF) เพื่อสนับสนุนการออกพันธบัตรและหุ้นกู้ในตลาดแรก โดยสามารถเข้า
ซื้อหุ้นกู้ในระดับ investment grade โดยตรง และปล่อยสินเชื่อ bridge financing อายุ 4 ปี และ
Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF) เพื่อสนับสนุนสภาพคล่องในตลาด
รอง โดยเข้าซื้อหุ้นกู้ภาคเอกชนของบริษัทสหรัฐฯ ในระดับ investment grade รายตัว และเข้าซื้อ
แบบกองทุนหุ้นกู้ในรูปแบบ exchange-traded funds (ETFs) ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ
• Term Asset-Backed Securities Loan Facility (TALF)11 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการ
ไหลเวียนของสินเชื่อไปยัง ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ โดย TALF จะปล่อยกู้ให้ผู้ถือ AAA-rated
asset-backed securities (ABS) ที่หนุนหลังด้วยสินเชื่อใหม่ สำหรับการศึกษา สินเชื่อซื้อรถ สินเชื่อ
บัตรเครดิต สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กที่ค้ำประกันโดย Small Business Administration (SBA) รวมถึง
สินทรัพย์อื่น ๆ บางชนิดด้วย
• ขยายประเภทสินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลั กประกันสำหรับหน้าต่าง Money Market Mutual Fund
Liquidity Facility ( MMLF) ให ้ ค ร อบ ค ล ุ ม ถึ ง municipal variable rate demand notes
(VRDNs) และ bank certificates of deposit
8

ในช่วงต้นสัปดาห์ ต้นทุนการกู้เงินดอลลาร์ สรอ. ผ่านธุรกรรม cross currency basis swap ได้ปรับสูงขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่าน
มา
9 โดยได้เงินสนับสนุนจาก the Exchange Stabilization Fund (ESF) ของกระทรวงการคลังจำนวน 30 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
10 ผ่ า นรู ป แบบการจั ด ตั ้ ง a special purpose vehicle (SPV) on a recourse basis โดยได้ เ งิ น ลงทุ น ใน SPV 10 พั น ล้ า นดอลลาร์ สรอ. จาก ESF ของ
กระทรวงการคลัง
11 ผ่านรูปแบบการจัดตั้ง SPV on a non-recourse basis โดยได้เงินสนับสนุนบางส่วนจาก ESF ของกระทรวงการคลัง
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• ขยายและผ่อนปรนประเภทสินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันสำหรับหน้าต่าง Commercial Paper
Funding Facility (CPFF) ให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง high-quality, tax-exempt commercial paper
และ Commercial paper ที่ถูกลดอันดับเครดิตจาก A1/P1/F1 เป็น A2/P2/F2 ระหว่างวันที่ 17
มี.ค. ถึงปัจจุบัน รวมทั้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการทำธุรกรรมผ่านหน้าต่าง
o (23 มี.ค. 63) Fed ร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องประกาศมาตรการสนับสนุนให้สถาบันการเงิน (สง.)
ปล่อยกู้ให้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ได้แก่ (1)
อนุญาตให้ สง. พิจารณาใช้เกณฑ์ “standardized approach for measuring counterparty credit
risk” rule หรือ “SA-CCR rule”12 ได้ตามความพร้อมของแต่ละ สง. เลื่อนเร็วขึ้นจากกำหนดเดิมทีจ่ ะมี
ผล 1 เม.ย. 63 และ (2) ให้ทางเลือก สง. ชะลอการบังคับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ “current expected
credit loss” (CECL) ออกไปจากเดิมอีก 2 ปี เพิ่มเติมจาก Transition period ที่เคยให้ไว้ 3 ปี
o (31 มี.ค. 63) Fed ประกาศเปิดหน้าต่าง a temporary Repurchase agreement facility (FIMA
Repo Facility) สำหรั บ ธนาคารกลางต่ า งประเทศ (เริ่มเปิดทำธุรกรรมในวัน ที ่ 6 เม.ย. และจะ
ดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน) เพื่อช่วยสนับสนุนกลไกการทำงานของตลาดการเงินซึ่งรวมถึง
ตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ให้ดำเนินได้อย่างราบรื่น และรักษาการไหลเวียนของสินเชื่อไปสู่ภาค
ครัวเรือนและภาคธุรกิจของสหรัฐฯ ทั้งนี้ จะอนุญาตให้ผู้ถือบัญชี FIMA ซึ่งประกอบไปด้านธนาคารกลาง
และองค์กรระหว่างประเทศที่มีบัญชีอยู่ที่ FRBNY สามารถเข้าทำธุรกรรม Repo กับ Fed โดยการนำ
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ที่ Fed มาแลกเป็นเงิน USD ชั่วคราว เพื่อนำไปปล่อยให้สถาบันการเงินใน
ประเทศตนเองได้ ซึ่ง Fed เชื่อว่าหน้าต่างนี้จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการหาเงิน USD จากการที่จะต้อง
ขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในช่วงที่ตลาดมีสภาพคล่องต่ำ และเชื่ อว่าหน้าต่ างนี้จะมาช่วยเสริมกับ
มาตรการ U.S. dollar liquidity swap lines ที่ Fed ได้ทำไปกับธนาคารกลางต่าง ๆ ในการช่วยลด
ความตึงตัวเรื่อง USD liquidity และสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดอีกด้วย
o (1 เม.ย. 63) Fed ประกาศปรั บ เกณฑ์ ก ารคำนวณ Supplementary leverage ratio (SLR) 13
ของสถาบันการเงิน (สง.) ให้เป็นการชั่วคราวถึงสิ้น มี.ค. 64 เพื่อเพิ่มความสามารถของ สง.
ในการปล่อยสินเชื่อให้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ และช่วยลดความตึงตัวในตลาดพันธบัตรรัฐบาล
โดย Fed เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมา งบการเงินของ สง. มีขนาดใหญ่ขึ้นจากการเร่ งเบิกสินเชื่อของภาค
ธุรกิจและมีเงินฝากกลับเข้ามาในระบบ สง. มากขึ้น พร้อมกับปริมาณเงินฝากของ สง. ที่ Fed เพิ่มขึ้น
ตามการเข้าซื้อสินทรัพย์ จนทำให้กระทบต่อการทำหน้าที่เป็นตัวกลาง และต่อภาวะสภาพคล่องในตลาด
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ดังนั้น เพื่อให้ สง. สามารถสนับสนุน การปล่อยสินเชื่อแก่ภาคธุรกิ จและ
ครัวเรือน จึงเห็นควรให้ยกเว้นการนับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และเงินฝากที่ Fed ออกจากการคำนวณ
total leverage exposure ซึ ่ ง เป็ น ตั ว หาร (denominator) ที ่ ใ ช้ ใ นการคำนวณ SLR (tier 1
capital/total leverage exposure) เป็นการชั่วคราว ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้ สง. ขยายขนาด
งบการเงินและทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินได้อย่างเหมาะสม
12

โดยเกณฑ์ ดั ง กล่ า วเกี่ ยวข้อ งกั บการประเมิ นความเสี่ ยงด้ า นเครดิต ของคู่ ค ้า ในการทำสั ญญา Derivatives อาทิ เรื ่ อ ง central clearing และ margin
requirement
13 เกณฑ์ SLR เป็นเกณฑ์ที่บังคับใช้กับ สง. ซึ่งมีสินทรัพย์รวมตั้งแต่ 250 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ขึ้นไป โดยกำหนดให้ สง. ต้องดำรง SLR อย่างน้อย 3% หรือ
มากกว่าสำหรับ สง. ขนาดใหญ่ที่ความสำคัญเชิงระบบ ซึ่งการผ่อนคลายเกณฑ์เป็นการชั่วคราวในครั้งนี้จะช่วยลด tier 1 capital requirements ของ holding
companies ได้ประมาณ 2% ในภาพรวม
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o (8 เม.ย. 63) Fed ประกาศผ่อนปรนเกณฑ์ asset cap14 ที่ควบคุมขนาดงบการเงิน ให้แก่ธนาคาร
Wells Fargo เป็นการชั่วคราว15เพื่อให้ธนาคารสามารถให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กเพิ่มเติมได้
โดย Fed อนุ ญ าตให้ เ ฉพาะกรณี ก ารปล่ อ ยสิ น เชื ่ อ ให้ ธ ุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ตามโครงการ Paycheck
Protection Program (PPP) และ Main Street Lending Program เท่านั้น ทั้งนี้ Fed ได้กำหนดให้
Wells Fargo ต้ อ งโอนผลประโยชน์ ท ี ่ ไ ด้ จ าก PPP และ Main street Lending Program ไปยั ง
กระทรวงการคลังหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นที่ได้รับอนุมัติจาก Fed ให้สนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก
o (9 เม.ย. 63) Fed ประกาศมาตรการสินเชื่อราว 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจ
ซึ่งมุ่งให้ความช่วยเหลือแก่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ รวมทั้งช่วยเสริม สภาพคล่องให้กับรัฐบาล
ท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 รายละเอียดดังนี้
• Paycheck Protection Program Liquidity Facility (PPPLF) เป็ น การปล่ อ ยสภาพคล่องให้
สง. ที่เข้าร่วม โดยนำสินเชื่อที่ปล่อยให้ธุรกิจขนาดเล็กมาเป็นหลักประกันได้ตามมูลค่าที่ตราไว้
• Main Street Lending Program ประกอบด้ ว ย Main Street New Loan Facility (MSNLF)
และ Main Street Expanded Loan Facility (MSELF) โดย Fed จะปล่อยสภาพคล่องวงเงิน 600
พันล้านดอลลาร์ สรอ. ให้ SPV ที่ได้รับเงินทุนจากกระทรวงการคลังจำนวน 75 พันล้า นดอลลาร์
สรอ. ตาม Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act) เพื ่ อ ไปซื้ อ
สินเชื่อจาก สง. ที่เข้าร่วมโครงการ โดยสินเชื่อที่ SPV ซื้อนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ Fed กำหนด16
นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดเงื่อนไขการใช้สินเชื่อไว้ด้วย อาทิ บริษัทที่ จะขอสินเชื่อตามโครงการนี้
จะต้องพยายามอย่างเต็มที่จะคงการจ้างงานและจ่ายเงินเดือนพนักงาน พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อจำกัด
ด้าน compensation stock repurchase และ dividend ที่ระบุไว้ใน CARES Act หากบริษัทมีการ
ฝ่าฝืนจะถูกให้ออกจากโครงการได้
• ขยายขนาดและขอบเขตของหน้ า ต่ าง Primary Market Corporate Credit Facilities
(PMCCF) and Secondary Market Corporate Credit Facilities (SMCCF) และ Term
Asset-Backed Securities Loan Facility (TALF) เพื ่ อ เพิ ่ ม การไหลเวี ย นของสิ น เชื ่ อ สู ่ ภ าค
ครัวเรือนและภาคธุรกิจ ในวงเงินรวมสามหน้าต่างที่ 850 พันล้านดอลลาร์ สรอ.17 ผ่าน SPV ที่ได้รับ
เงินทุนจากกระทรวงการคลังจำนวน 85 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ตาม CARES Act ทั้งนี้ หน้าต่าง
TALF ได้ขยายขอบเขตหลักประกันให้ครอบคลุมถึง AAA tranches ของ commercial mortgagebacked securities (CMBS) ที่ออกมาแล้ว และ collateralized loan obligations (CLO) ที่กำลัง
จะออกใหม่ด้วย รวมทั้งผ่อนคลายเกณฑ์การรับหลักประกันสำหรับหน้าต่าง PMCCF และ SMCCF
ให้ครอบคลุมถึงหลักประกันที่มี credit rating ต่ำถึงระดับ BB-/Ba3 โดยมีข้อกำหนดว่าผู้ออกตรา
สารดังกล่าวต้องมี credit rating ไม่ต่ำกว่าระดับ BBB-/Baa3 ณ วันที่ 22 มี.ค. 63
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Fed ได้บังคับใช้เกณฑ์ Asset cap ตั้งแต่ ก.พ. 61 หลังจากที่ธนาคาร Wells Fargo ได้มีการเปิดบัญชีลูกค้าที่ไม่ได้รับการยินยอมหรือใช้ข้อมูลเท็จขึ้นมา
จำนวนมาก ที่ทางการมองว่าเป็นปัญหาด้าน Compliance และ operational breakdowns ที่สร้างความเสียหายต่อลูกค้า สะท้อนการควบคุมดูแลการ
ดำเนินงานของผู้บริหารและกรรมการธนาคารที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ
15 โดยการผ่อนปรนครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อ PPP และ Main Street Lending Program จบลง
16 เช่น สินเชื่อระยะ 4 ปี ปล่อยให้บริษัทที่มีลูกจ้างไม่เกิน 10,000 คน หรือมีรายได้น้อยกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ปลอดภาระการชำระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ยเป็นเวลา 1 ปี ในอัตราดอกเบี้ย Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 250-400 bps โดย สง. จะต้องร่วมรับภาระสินเชื่อ 5% และเสีย
ค่าธรรมเนียมที่ 100 bps ของยอดเงินต้นในส่วนที่ SPV เข้าซื้อ
17 PMCCF และ SMCCF วงเงิน 750 พันล้านดอลลาร์ สรอ. และ TALF วงเงิน 100 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
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• จั ด ตั ้ งหน้ า ต่ า ง Municipal Liquidity Facility เพื ่ อ ช่ วยเหลื อ รั ฐ และรั ฐ บาลท้ อ งถิ ่ น ในด้ า น
สภาพคล่ อ ง และมี ก ารชะลอการจ่ า ยภาษี ในวงเงิ น 500 พั น ล้ า นดอลลาร์ สรอ. ผ่ า น SPV
ซึ่งกระทรวงการคลังให้เงินทุนจำนวน 35 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ตาม CARES Act โดยหน้าต่าง
Municipal Liquidity Facility จะเข้าซื้อ short term notes18 โดยตรงจากระดับรัฐบาลท้องถิ่น
• ประกาศเกณฑ์ ใ นการคำนวณ Capital requirement สำหรั บ สิ น เชื ่ อ ในโครงการ Small
Business Administration's Paycheck Protection Program ( PPP) โ ด ย ก ำ ห น ด ใ ห้ risk
weight อยู่ที่ 0 เนื่องจากเห็นว่าไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและตลาดบนสินเชื่อ PPP
o (27 เม.ย. 63) Fed ประกาศขยายขอบเขตของมาตรการ Municipal Liquidity Facility (MLF) โดย
(1) ขยาย eligible issuer ให้ครอบคลุมพันธบัตรระยะสั้นที่ออกโดยมลรัฐ (county) ที่มีประชากร
มากกว่า 500,000 คนขึ้นไป (ลดลงจากเกณฑ์เดิมที่ตั้งไว้ที่ 2,000,000 คน) และพันธบัตรระยะสั้นที่ออก
โดยเมือง (city) ที่มีประชากรมากกว่า 250,000 คนขึ้นไป (ลดลงจากเดิมที่ตั้งไว้ที่ 1,000,000 คนขึ้นไป)
ทั้งนี้ มลรัฐและเมืองที่เป็นผู้ออกตราสารต้องมีอันดับความน่าเชื่อถื อระดับ Investment Grade (2)
ขยายอายุของพันธบัตรระยะสั้นขึ้นมาอยู่ที่ 36 เดือน จากเดิมที่ตั้งไว้ 12 เดือน
o (30 เม.ย. 63) Fed ประกาศปรับรายละเอียดมาตรการ Main Street Facility (MSF) หลังจากที่ได้
เปิดรับฟังความเห็นจากสาธารณะ ดังนี้ (1) เพิ่มประเภท Priority Loan (Main Street Priority Loan
Facility: MSPFL) เพื่อรองรับบริษัทที่มีระดับ leverage สูง โดยมีเงื่อนไขว่าผู้กู้นั้นต้องมีภาระหนี้สินเดิม
ไม่เกินกว่า 6 เท่าของรายได้ โดยในสินเชื่อที่เข้าข่าย Priority Loan จะมีการเพิ่ม risk sharing จาก
สถาบันการเงินผู้ปล่อยกู้ม าอยู่ที่ 15% (ขณะที่สินเชื่ออื่นภายใต้โครงการ MSF อยู่ที่ 5%) หรือสถาบัน
การเงินจะต้องถือสินเชื่อที่สัดส่วน 15% ในงบการเงินของสถาบัน การเงิน จนกว่าสินเชื่อนั้นจะครบ
กำหนดหรื อ กระทั ่ ง Main Street SPV จะขายสิ น เชื ่ อ ดั งกล่ า ว (2) ลดขนาดสิ น เชื ่ อ ขั ้ น ต่ ำ ลงมาที่
500,000 ดอลลาร์ สรอ. (จากเดิมที่ 1,000,000 ดอลลาร์ สรอ.) สำหรับ New Loans (Main Street
New Loan Facility: MSNLF) และ Priority Loans (MSPFL) โดยคงขนาดสิ น เชื ่ อ ขั ้ น ต่ ำ สำหรั บ
Expanded Loan (Main Street Expanded Loan Facility: MSELF) ที ่ 1,000,000 ดอลลาร์ สรอ.
ตามเดิม (3) ขยายเกณฑ์ด้านขนาดธุรกิจที่สามารถขอเข้าร่วมโครงการได้ เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจขนาด
กลางมากขึ้น โดยครอบคลุมธุรกิจที่มีการจ้างงานไม่เกิน 15,000 ตำแหน่ง (จากเดิมกำหนดไว้ที่ไม่เกิน
10,000 ตำแหน่ง) หรือมีรายรับต่อปีไม่เกิน 5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (จากเกณฑ์เดิมที่ กำหนดไว้ไม่เกิน
2.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
o (1 พ.ค. 63) Fed ขยายเกณฑ์ ด ้ า นสถาบั น การเงิ น และหลั ก ประกั น ของมาตรการ Paycheck
Protection Program Liquidity Facility (PPPLF) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายความครอบคลุม
ของมาตรการในการเสริมสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจขนาดเล็ก ดังนี้
• ปรับเกณฑ์ผู้ปล่อยกู้ผ่านโครงการ PPP โดยจะเพิ่มประเภทสถาบันการเงินที่สามารถเข้าร่วมใน
มาตรการ PPPLF โดยครอบคลุ ม ถึ ง ธนาคาร , credit union, community development
financial institutions และสมาชิกของ farm credit system
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เช่น tax anticipation notes (TANs) tax and revenue anticipation notes (TRANs) และ bond anticipation notes (BANs) อายุไม่เกิน 24 เดือน
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• ขยายเกณฑ์สินเชื่อที่ใช้ค้ำประกันในการขอสภาพคล่องให้ครอบคลุมสินเชื่อที่ SBA รับประกันภายใต้
โครงการ PPP ที่สถาบันการเงินรับซื้อมาด้วย จากเดิมที่กำหนดให้เป็นสินเชื่อที่สถาบันการเงินเป็นผู้
ปล่อยกู้เอง (originate) เท่านั้น
o (11 พ.ค. 63) Fed ประกาศรายละเอียดการคำนวณราคาของ Municipal bond ระยะไม่เกิน 3 ปีที่
จะรับซื้อภายใต้ Municipal Liquidity Facility ซึ่งมีวงเงินรวม 500 พันล้านดอลลาร์ สรอ. โดยจะ
กำหนดอัตราผลตอบแทนของ Municipal bond ที่รับซื้อโดยอ้างอิงตาม Overnight Index Swap ใน
ระยะที่ใกล้เคียง และบวกเพิ่ม spread ตามอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรนั้น ไล่เรียงจาก 150 bps
สำหรั บ AAA rating ไปจนถึ ง 590 bps สำหรั บ Sub-Investment Grate โดยหากเป็ น Taxable
municipal bond จะใช้การคำนวณลักษณะเดียวกัน แต่ปรับ factor การคำนวณบางส่วน นอกจากนี้
ยังผ่อนปรนให้สามารถซื้อ Municipal bond ที่ได้รับการจัดอันดับความน่า เชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือรายเดียว จากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 2 รายขึ้นไป
o (12 พ.ค. 63) Fed ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ใช้อ้างอิงในมาตรการ Term
Asset-Backed Securities Loan Facility (TALF)
• Fed ให้สภาพคล่องภายใต้ ว งเงิ น 100 พันล้านดอลลาร์ สรอ. แก่ special purpose vehicle
(SPV) ที่มีกระทรวงการคลังลงเงินลงทุน 10 พันล้านดอลลาร์ สรอ. จากงบประมาณ CARES Act
ซึ่ง TALF SPV จะนำสภาพคล่องออกไปให้ non-recourse loan ระยะ 3 ปีแก่ภาคเอกชน โดย
เรี ย ก Asset-Backed Security (ABS) เป็ น สิ น ทรั พ ย์ ค ้ ำ ประกั น ซึ ่ ง ABS ที ่ เ ข้ า ข่ า ยได้ แ ก่
Commercial Mortgage Backed Securities ( CMBS) , SBA Pool Certificates แ ล ะ
Development Company Participation Certificates ที่ออกก่อนวันที่ 23 มี.ค. 63 และได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ highest investment grade rating จากสถาบันจัดอันดับที่
ยอมรับอย่างน้อย 2 แห่ง โดย securitized loan ของ ABS ที่เข้าข่ายได้แก่ static Collateralized
Loan Obligations (CLOs) ซึ่งออกโดยภาคเอกชนสัญชาติอเมริกัน
o (12 พ.ค. 63) Federal Reserve Bank of New York ประกาศเริ ่ ม การเข้ า ซื ้ อ ETFs ภายใต้
มาตรการ Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF) เป็นครั้งแรก
• Federal Reserve Bank of New York เริ ่ ม เข้ า ซื ้ อ corporate-debt ETFs ภายใต้ ม าตรการ
Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF) เป็ น ครั ้ ง แรก โดยทำธุ ร กรรมกั บ
Primary Dealer ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ ทั้งนี้ ภายใต้ SMCCF นั้น มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุน
สภาพคล่องให้แก่บริษัทที่เป็นผู้จ้างงานขนาดใหญ่ และเพิ่มสภาพคล่องในตลาดรองของหุ้นกู้เอกชน
โดยภายใต้ SMCCF นั้น Fed จะเข้าซื้อทั้งหุ้นกู้เอกชนที่อายุไม่เกิน 5 ปี ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ
ไม่ต่ำกว่า BBB- ที่ราคาซึ่งประเมินแล้วว่าเป็น fair market value และซื้อ corporate-debt ETF
ที่ราคาไม่สูงกว่า NAV ที่ประมาณการอย่างมีนัยสำคัญ โดยตามแผนการเข้าซื้อจะแบ่งออกเป็น 3
ระยะได้แก่ (1) stabilization phase เพื่อเพิ่มสภาพคล่องที่ลดลงไปในช่วงเดือนมี.ค. (2) ongoing
monitoring phase และ (3) reduction in support phase โดย SMCCF จะดำเนิน ไปไม่เกิน
วันที่ 30 ส.ค. นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
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หน่วยงานกลางของสหภาพยุโรปและยูโรโซน19
1. คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)20
(10 และ 13 มี.ค. 63) EU Commission มีมาตรการที่ประกาศไว้คิดเป็นมูลค่าประมาณ 65 พันล้านยูโร (คิดเป็นประมาณ
0.5% ต่อ EA GDP และ 0.4% ต่อ EU GDP21) ดังนี้
o สนับสนุนเงินทุนให้ Joint Research Initiatives ในยุโรป เพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับการผลิตวัคซีนและวิธีการรักษา COVID19 รวมทั้งการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับประเทศสมาชิกเป็นมูลค่า 140 ล้านยูโร
o จั ด สรรงบประมาณเพื ่ อ จั ด ตั ้ ง กองทุ น “Corona Investment Initiative” เพื ่ อ สนั บ สนุ น การลงทุ น ในระบบ
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศสมาชิก อาทิ ระบบสาธารณสุข เป็นมูลค่ารวม 37 พันล้านยูโร
o จัดสรรงบประมาณให้กับ EU structural funds เพื่อสำรองไว้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ COVID-19 ของแต่ละ
ประเทศสมาชิก เป็นมูลค่ารวม 28 พันล้านยูโร
o ผ่อนคลายความเข้มงวดด้านวินัยการคลัง (EU Fiscal rule) โดยใช้ escape clause เพื่อให้แต่ละประเทศสมาชิกมี
พื้นที่ในการออกมาตรการการคลังเพื่อเยี ยวยาผลกระทบของ COVID-19 โดยจะไม่นำการขาดดุลการคลังที่เกี่ยวข้องกับ
การเยียวยาดังกล่าวมาคิดใน EU Fiscal rule (อนุญาตให้ประเทศสมาชิกมีการขาดดุลการคลังมากกว่า 3% ต่อ GDP)
(7-9 เม.ย. 63) ผลการประชุมรัฐมนตรีคลังสหภาพยุโรป (Eurogroup meeting) เห็นชอบการให้สภาพคล่องแก่ประเทศ
สมาชิกในสหภาพยุโรป เพื่อบังคับใช้ มาตรการเยียวยาและลดผลกระทบจาก COVID-19 มูลค่ารวมกว่า 540 พันล้าน
ยูโร22 (คิดเป็นประมาณ 4.5% ต่อ EA GDP และ 3.3% ต่อ EU GDP) โดยการให้สภาพคล่องดังกล่าวมุ่งให้ความช่วยเหลือ
แก่ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ แรงงาน ธุรกิจ และรัฐบาลของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปที่ได้รับกระทบอย่างรุนแรงจาก COVID19 โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
o การให้สภาพคล่องเพื่อดำเนินมาตรการช่วยเหลือแรงงาน ภายใต้ชื่อโครงการ “SURE” โดยเป็นการให้สภาพคล่อง
มูลค่าสูงถึง 100 พันล้านยูโรแก่ประเทศสมาชิก เพื่ออุดหนุนมาตรการเยี ยวยาแรงงาน โดยเฉพาะ short-time working
scheme ซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐบาลแต่ละประเทศให้เงินอุดหนุนแรงงานที่สูญเสียรายได้จากชั่วโมงการทำงานที่ลดลง
ชั่วคราว (short hours) ในประเทศของตนจากผลกระทบของ COVID-19 โดยบริษัทผู้จ้างงานที่อยู่ในมาตรการนี้จะไม่
ปลดแรงงานออก (layoffs) และแรงงานจะยังคงได้รับค่าจ้างต่อไปในสัดส่วนที่รัฐบาลอุดหนุนให้
o การให้เงินทุนเพิ่มเติมแก่ธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรป (European Investment Bank) เพื่อจัดตั้งกองทุน
ซึ่งมีหน้าที่ให้สภาพคล่องและค้ำประกันสินเชื่อแก่บริษัทเอกชน โดยเฉพาะ SMEs ต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะช่วยเสริม
สภาพคล่องและค้ำประกันสินเชื่อให้กับธุรกิจในยุโรปเป็นมูลค่ากว่า 200 พันล้านยูโร
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สหภาพยุโรปมีสมาชิก 27 ประเทศ ขณะที่ยูโรโซนมีสมาชิก 19 ประเทศและใช้สกุลเงินยูโรร่วมกัน
European Commission ประเมินว่ามาตรการเยียวยาและลดผลกระทบของ COVID-19 ที่จะออกโดยหน่วยงานกลางและภาครัฐของแต่ละประเทศ มีมูลค่า
รวมทั้งสิ้น 120 พันล้านยูโร หรือคิดเป็นสัดส่วน 1% ของ EA GDP
21 EA (Euro Area หรือ Eurozone) คือ กลุ่มยูโรโซนที่มีสมาชิก 19 ประเทศและใช้สกุลเงินยูโรร่วมกัน ขณะที่ EU (European Union) คือสหภาพยุโรปที่มี
สมาชิก 27 ประเทศ
22 Eurogroup เห็นชอบมาตรการดังกล่าวหลังการหารือร่วมกันนานกว่า 16 ชั่วโมง โดยถึงแม้ว่ารัฐมนตรีส่วนใหญ่จะพอใจและยอมรับว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็น
มาตรการเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรป แต่มูลค่าของมาตรการดังกล่า วกลับต่ำกว่าที่ ECB ได้เสนอแนะไว้ก่อนหน้า ว่า จำเป็นต้องใช้
งบประมาณสูงถึง 1.5 ล้านล้านยูโร หากต้องการจะฝ่าวิกฤติครั้งนี้ได้ นอกจากนี้ ข้อเสนอของรัฐบาลฝรั่งเศสและอิตาลีที่ต้องการให้มี “Corona bonds”
เพื่อแบกรับต้นทุนในการออกพันธบัตรรัฐบาลร่วมกันในชาติสมาชิก ไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม Eurogroup
20
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o การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสภาพคล่ อ งแก่ ร ั ฐ บาลของประเทศสมาชิ ก ผ่ า นกองทุ น European Stability
Mechanism (ESM) ซึ่งมี credit line คิดเป็นมูลค่ากว่า 240 พันล้านยู โร ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าประเทศสมาชิกที่ขอรับ
ความช่วยเหลือจาก ESM จะต้องใช้เงินดังกล่าวเพื่อการออกมาตรการที่เกี่ยวกับการเยียวยาและลดผลกระทบของ
COVID-19 ในประเทศของตนเท่านั้น (Eurogroup คาดว่าแต่ละประเทศสมาชิกจะใช้สภาพคล่องไม่เกิน 2% ต่อ GDP
แต่ละประเทศ และรวมกันไม่เกิน credit line ดังกล่าว)
o การอนุมัติหลักการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจ (Recovery Fund) เพื่อการลงทุนระยะยาว โดยเฉพาะเพื่อการฟื้นฟู
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกหลังจากวิกฤต COVID-19 ผ่านพ้นไปแล้ว (เบื้องต้นยังไม่มีรายละเอียด)
(23 เม.ย. 63) ที่ประชุม EU Summit ได้อนุมัติแผนการที่เสนอจาก Eurogroup meeting ข้างต้นแล้ว แต่ยังคงมีข้อ
ถกเถี ย งในประเด็ น กองทุ น Recovery Fund ทั ้ งนี้ EU Commission เสนอให้ ก องทุ น Recovery Fund มี ม ู ล ค่ าสูงถึง
2 ล้านล้านยูโร ควบคู่กับการใช้งบประมาณของสหภาพยุโรประยะยาว ประจำปี 64 – 70 เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบทางลบ
ต่อเศรษฐกิจจาก COVID-19 อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้ข้อสรุปในประเด็นนี้ โดยผู้นำจากแต่ละประเทศสมาชิกยังมีความคิดเห็น ที่
แตกต่างกันเกี่ยวกับขนาดของกองทุนทีค่ วรจะเป็น แนวทางการระดมทุน และการจัดสรรเงินกองทุนให้แต่ละภาคส่วน
(18 พ.ค. 63) ฝรั่งเศสและเยอรมนีเห็นชอบร่วมกันที่จะสนับสนุนให้จัดตั้งกองทุน Recovery Fund มูลค่า 500 พันล้าน
ยูโร เพื่อช่วยให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสามารถผ่า นพ้นวิกฤต COVID-19 ไปได้ โดยกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือกลุ่มอุตสาหกรรมและภู มิภาคที่รับผลกระทบจากปัญหาโรคระบาดโดยเฉพาะ และ
อาจเป็นไปในลักษณะของเงินช่วยเหลือแทนการให้กู้ยืม ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนของกองทุนจะอาศัยการกู้ยืมผ่านตลาดเงินและจะ
ถูกชำระคืนผ่านงบประมาณของสหภาพยุโรป อนึ่ง การจัดตั้งกองทุน European Recovery Fund จำเป็นต้องได้รับการ
เห็ น ชอบอย่ า งเป็ น เอกฉั น ท์ จ ากสมาชิ ก สหภาพยุ โ รปทั ้ ง 27 ประเทศ ซึ ่ ง นาย Bruno Le Maire รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงการคลังฝรั่งเศส กล่าวว่า เยอรมนีและฝรั่งเศสจำเป็นต้องโน้มน้าวให้ประเทศสมาชิกเห็นด้วยกับข้อเสนอ โดยเฉพาะ
ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก และสวีเดน ซึ่งถื อเป็นอีกหนึ่งความท้าทายสำคัญของข้อเสนอดังกล่าว ขณะที่ EU
Commission ระบุว่าสมาชิกสหภาพยุโรปควรเน้นที่การลงทุนเพื่อสนับสนุนระบบสาธารณสุข การจ้างงาน และบริษัทต่าง ๆ
โดยไม่ควรกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการคลังมากนักในขณะนี้
พัฒนาการสำคัญจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
(20 ก.ค. 63) ที่ประชุม EU Summit ได้อนุมัติกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจสหภาพยุโรป (EU Recovery Fund) มีวงเงินรวม
750 billion euro (ประมาณ 6% of GDP) ประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ จำนวน 360 พันล้านยูโร และเงินให้เปล่า
(grants) จำนวน 390 พันล้านยูโร และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในโครงการต่างๆ ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2021 โดยมีแผนจะเบิกจ่าย
70% ของกองทุนภายในปี 2021-2022 และอีก 30% ในปี 2023 โดยมาตรการประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ
(1) สนับสนุนประเทศสมาชิกในการฟื้นฟู ผ่าน Recovery and Resilience Facility (RRF) ซึ่งเป็น large scale financial
support ให้แก่โครงการการลงทุนหรือการปฏิรูปภาครัฐ โดยเฉพาะในกลุ่ม green หรือ digital economy เพื่อเศรษฐกิจที่
แข็งแกร่งในอนาคต นอกจากนี้ยังมีมาตรการฟื้นฟูอื่นๆ เช่น การพัฒนาพื้นที่ชนบท กลไกสนับสนุนช่วงเปลี่ยนผ่าน ( Just
Transition Fund)
(2) กระตุ้นและสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน โดยสนับสนุน key sectors รวมไปถึงเทคโนโลยีสำคัญต่างๆ และให้การ
ช่วยเหลือบริษัทที่ยังสามารถเติบโตได้ในอนาคต
(3) การเรียนรู้บทเรียนจากวิกฤต โดยกระตุ้นให้เกิดการวิจัยพัฒนานวัตกรรม สนับสนุนโครงการหลักต่างๆ เพื่อป้องกันวิกฤต
ที่อาจเกิดในอนาคต
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2. ธนาคารกลางยุโรป (ECB)
(13 มี.ค. 63) ECB มีมาตรการดังนี้
o เพิ่มมาตรการ LTROs (Longer-term refinancing operations) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบการเงิน ซึ่งแม้
ปัจจุบัน ECB ยังคงไม่เห็นสัญญาณการขาดสภาพคล่องในระบบการเงินของยูโรโซน แต่มาตรการนี้ถือเป็น “effective
backstop in case of need” โดยจะปล่อยสินเชื่อให้แก่ สง. ที่อัตราเท่ากับ deposit facility rate (-0.5%) อย่างไรก็ดี
จะใช้มาตรการนี้เป็นการชั่วคราวเพื่อ bridge gap ไปจนถึงเดือน มิ.ย. 63 ซึ่งจะเริ่มปรับปรุงมาตรการ TLTRO III ให้ผ่อน
คลายขึน้ (รายละเอียดตามข้อถัดไป)
o ปรับเงื่อนไขของมาตรการ TLTRO III ที่จะดำเนินการระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. 63 ถึง 23 มิ.ย. 64 ให้ผ่อนคลายมาก
ยิ ่ ง ขึ ้ น เพื ่ อ สนั บสนุ นให้ ธพ. ปล่ อ ยสินเชื ่อ ให้ แ ก่ธ ุรกิ จที่ ได้ รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SMEs ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราเฉลี่ยของ Main Refinancing Operations 0.25% (MRO –
25 bps) และหากสามารถปล่อยสินเชื่อได้ในปริมาณตามระดับที่กำหนด อัตราดอกเบี้ยจะสามารถลดต่ำลงได้อีกจนต่ำ
กว่าอัตราเฉลี่ย Deposit Facility Rate ที่ 0.25% (DFFR – 25bps) พร้อมทั้งปรับเพิ่มปริมาณเงินที่ธนาคารสามารถกูย้ มื
ได้จากเดิมที่อัตรา 30% เป็น 50% ของปริมาณสินเชื่อที่เข้าข่ายทั้งหมด ณ สิ้นวันที่ 28 ก.พ. 62
o เพิ่มมาตรการการเข้าซื้อสินทรัพย์ (APP) อีกรวมมูลค่า 120 พันล้านยูโร โดยจะแบ่งการเข้าซื้อในมูลค่าดังกล่าว
ออกเป็นแต่ละเดือน และสิ้น สุดมูลค่าเพิ่มเติมนี้ภายในสิ้นปี 63 เพื่อช่วยให้ภาวะการเงินยังคงผ่อนคลายในภาค
เศรษฐกิจจริง ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่สูงขึ้น (เพิ่มจากเดิมที่เข้าซื้อ 20 พันล้านยูโรต่อเดือน โดยไม่มีกำหนดสิ้นสุด)
(18 มี.ค. 63) ECB จัดประชุมเป็นกรณีฉุกเฉิน โดยมีมติให้
o ออกมาตรการ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) เพื่อเพิ่มการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลและ
เอกชนเป็นการชั่วคราว เป็นมูลค่าสุทธิที่ 750 พันล้านยูโร ไปจนกว่าสภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
จะสิ้นสุดลง และจะไม่ยุติก่อนสิ้นปี 63 โดยมีรายละเอียดดังนี้
• เข้าซื้อสินทรัพย์ทุกประเภทตามเกณฑ์ภายใต้มาตรการ Asset Purchase Programme (APP) ที่ดำเนินการอยู่
ในปัจจุบนั
• เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลของประเทศสมาชิกตามสัดส่วนซึ่งอ้างอิงจาก Capital key ของธนาคารกลางแต่ละ
ประเทศ และจะเข้าซื้ออย่างยืดหยุ่นภายใต้มาตรการ PEPP เพื่อให้สามารถเพิ่มหรือลดปริม าณได้อย่าง
เหมาะสมตามแต่ละช่วงเวลา กลุ่มสินทรัพย์ และประเทศ
• อนุญาตให้เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลกรีซได้ภายใต้มาตรการ PEPP
o ขยายขอบเขตประเภทสินทรัพย์ที่เข้าซื้อได้ภายใต้มาตรการ Corporate Sector Purchase Programme (CSPP)
ให้ครอบคลุม non-financial commercial paper ซึ่งทำให้สามารถเข้าซื้อ commercial paper ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ภายใต้เกณฑ์ CSPP ได้ (บังคับใช้ทั้งภายใต้มาตรการ APP และ PEPP)
o ผ่ อ นคลายกฎเกณฑ์ ด ้ า นหลั ก ประกั น โดยปรั บ Main risk parameters ภายใต้ ก รอบหลั ก ประกั น (collateral
framework) และขยายขอบเขตของ Additional Credit Claims (ACC) ให้ครอบคลุมไปยังภาคเอกชน เพื่อให้มั่นใจว่า
คู่สัญญาต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จาก Refinancing operations ของ Eurosystem ได้อย่างเต็มที่
(27 มี.ค. 63) ECB ออกคำสั่งให้ ธพ. ยุโรปเลื่อนการจ่ายเงินปันผลและการทำ share buybacks ออกไปจนถึงเดือน ต.ค.
63 เป็นอย่างเร็วที่สุด เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มลูกค้าและช่วยประคับประคองเศรษฐกิจ (ซึ่ง
คาดการณ์ว่าจะสามารถช่วยสำรองเงินทุนสะสมของภาคธนาคารได้กว่า 30 พันล้านยูโร)
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(22 เม.ย. 63) ECB มีมติขยายกรอบสินทรัพย์ที่ ธพ. สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันเพื่อกู้ยืมกับ ECB ได้ โดยให้ยอมรับ
junk-rated debt ได้ถึง rating BB หากสินทรัพย์ดังกล่าวเคยถูกจัดชั้นเป็น investment grade (rating BBB- ขึ้นไป) ณ วันที่
7 เม.ย. 63 โดยมตินี้จะมีผลบังคับใช้จนถึงเดือน ก.ย. 64 อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์ถูกจัดชั้นต่ำกว่า BB จะมี haircut ใน
การคำนวณมูลค่าหลักประกันตามเกณฑ์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเตรียมรับมือ หากประเทศสมาชิกที่มีเศรษฐกิจ
อ่อนแอและมีอันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตในระดับต่ำถูกปรับลดจากระดับ investment grade เป็น junk-rated จาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาด COVID-19 โดยเฉพาะอิตาลี ที่ปัจจุบันมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB และมี outlook
เป็น negative (มติของ ECB ดังกล่าวมีขึ้นก่อนการประกาศผลการทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตของอิตาลีโดย
บริษัท S&P Global Ratings ซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันที่ 24 เม.ย. 63)
(30 เม.ย. 63) ECB ปรับเงื่อนไขของมาตรการ TLTRO-III ให้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งประกาศมาตรการ nontargeted Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operations (PELTROs) ซึ ่ ง เน้ น ที ่ ก ารสนั บ สนุ น
สภาพคล่องเพิ่มเติมให้แก่ภาคธนาคาร อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อ มที่จะดำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ
ภายใต้วิกฤต COVID-19
o ปรับเงื่อนไขมาตรการ TLTRO III ให้ผ่อนคลายอีกเพิ่มเติม เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ระบบการเงิน มากยิ่งขึ้น โดย
กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยที่คิดระหว่างเดือน มิ.ย. 63 - มิ.ย. 64 ปรับลดลงเป็น Main Refinancing Operations (MRO) 50 bps (จากเดิมที่ MRO -25 bps) สำหรับ ธพ. ที่กู้ใหม่ และสำหรับ ธพ. ที่ต้องการคงระดับการปล่อยกู้ให้ภาคเอกชน
ต่อในระดับเดิม สามารถกู้จาก TLTRO III ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงไปอีกคือ deposit facility rate - 50 bps (จากเดิม
ที่ deposit facility rate - 25 bps)
o เพิ ่ ม มาตรการ non-targeted pandemic emergency longer-term refinancing operations (PELTROs)
เพื่อสนับสนุนสภาพคล่องในระบบการเงินและเป็น liquidity backstop ให้ตลาดเงินดำเนินต่อไปได้โดยไม่สะดุด ทั้งนี้
PELTROs ประกอบด้ ว ย refinancing operations ย่ อ ยอี ก 7 operations เริ ่ ม ในเดื อ น พ.ค. 63 และมี maturity
ระหว่าง ก.ค. - ก.ย. 64 โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ MRO - 25 bps
o ทั้งนี้ ECB ย้ำว่าจะผ่อนคลายมาตรการ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) หากมีความจำเป็น
โดยอาจขยายปริมาณและกำหนดการเข้าซื้อสินทรัพย์ออกไปจากเดิมที่จะสิ้นสุด ณ สิ้นปี 63
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
(4 มิ.ย. 63) ECB มีมติขยายขนาดวงเงิน เข้าซื้อพันธบัตรภายใต้มาตรการ PEPP (Pandemic Emergency Purchase
Programme) อีก 750 พันล้านยูโร (จากเดิม 600 พันล้านยูโร) ส่งผลให้มีวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,350 พันล้านยูโร เพื่อสนับสนุน
แหล่งเงินทุนให้แก่ภาคเศรษฐกิจจริง โดยเฉพาะภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน รวมทั้งขยายระยะเวลาการเข้าซื้ออย่างน้อยจนถึง
สิ้นปี 2021 (จากเดิมสิ้นสุดปี 2020) ทั้งนี้ ระยะเวลาสิ้นสุดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ECB Governing council
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เยอรมนี
(9 และ 13 มี.ค. 63) รัฐบาลเยอรมนีประกาศหลักการและรายละเอียดบางส่วนของมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-1923 คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 156 พันล้านยูโร ต่อมา (13 มิ.ย. 63) รัฐบาลเยอรมนีประกาศมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจเพิ่มเติมจำนวน 130 พันล้านยูโร รวมเป็นมาตรการการคลังทั้งสิ้นจำนวน 286 พันล้านยูโร (คิดเป็น 8.9% ต่อ
GDP) สำหรับมาตรการด้านสินเชื่อ (23 มี.ค. 63) รัฐบาลเยอรมนีและรัฐบาลท้องถิ่นประกาศวงเงินค้ำประกันสินเชื่อเพื่อ
ช่วยเหลือธุรกิจเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงินรวมกว่า 820 พันล้านยูโร (คิดเป็น 25.3% ต่อ GDP) และคิดเป็นมาตรการรวม
ทั้งสิ้นประมาณ 976 พันล้านยูโร (30.1% ต่อ GDP) ซึ่งจะทำให้รัฐบาลเยอรมนีจะต้องก่อหนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 56
และยอมผ่อนปรนการรักษาวินัยทางการคลังเพื่อดูแลเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบมาก24 โดยมีรายละเอียดดังนี้
มาตรการ
o ผ่อนคลายกฎเกณฑ์การใช้ government-subsidized short-time work scheme (the German
ช่วยเหลือ
Kurzarbeitergeld scheme)25 เพื่อให้บริษัทเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส
ภาคธุรกิจ
ให้เข้าถึง scheme นี้ได้มากขึ้น โดยผ่อนเกณฑ์จากเดิมที่บริษัทต้องมีสัดส่วนพนักงานที่ถูกลดชั่วโมงการ
และ SMEs
ทำงานลง (อย่างน้อย 10% ของชั่วโมงทำงานทั้งหมด) อย่างต่ำ 30% ของพนักงานทั้งหมด เปลี่ยนเป็น
อย่างต่ำ 10% ของพนักงานทั้งหมดแทน (เริ่มบังคับใช้ 1 เม.ย. 63 โดยมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 มี.ค. –
31 ธ.ค. 63)
• ภายใต้ scheme นี้ รัฐบาลจะอุดหนุนค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบเป็นสัดส่วน 60% ของ
ค่าจ้างในชั่วโมงการทำงานที่ลดลง (และ 67% สำหรับลูกจ้างที่มีบุตรอย่างน้อย 1 คน)
• รัฐบาลจะจ่าย social security contributions เต็มจำนวนให้แก่พนักงาน (ซึ่งตามปกติ กฎหมาย
กำหนดให้บริษัทเอกชนเป็นผู้จ่ายให้แก่พนักงานใน short-time work scheme) โดยบริษัทจะจ่ายให้
ลูกจ้างก่อน และเบิกจากหน่วยงานรัฐภายหลัง
o ปรับกฎเกณฑ์ทางภาษีให้ยืดหยุ่นขึ้น โดยให้ครอบคลุมทั้งภาษีนิติบุคคล ภาษีศุลกากร และภาษี
ประเภทอื่น ๆ ทัง้ นี้ แล้วแต่ดุลพินิจของหน่วยงานภาษีนั้น ๆ
• อนุมัติให้บริษัทเอกชนที่ได้รับผลกระทบเลื่อนการจ่ายภาษีออกไปได้ (tax deferrals)
• การคำนวณภาษีที่อ้างอิงกับประมาณการผลกำไรในอนาคตสามารถ reset ให้อยู่บนฐานที่ต่ำลง
ได้ง่ายขึ้น หากพิจารณาแล้วว่าผลกำไรจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต
• เบี้ยปรับทางภาษี (tax penalties) จะไม่บังคับใช้จนกว่าจะถึงสิ้นปีนี้
o รัฐบาลท้องถิ่น (state government หรือ Länder) อาทิ แคว้นบาวาเรีย มีแผนการจ่ายเงินโดยตรง
ให้แก่ SMEs รายเล็กมาก ๆ เพื่อเยียวยาผลกระทบอย่างเร่งด่วน เป็นจำนวนเงิน 5,000 – 30,000 ยูโร
ต่อราย รวมทั้งการให้วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ โดยมีมูลค่ารวมกว่า 63 พันล้านยูโร
o สนับสนุนด้านสภาพคล่องและค้ำประกันสินเชื่อให้กับบริษัทเอกชน ดังนี้
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จะนำเข้าพิจารณารายละเอียดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 23 ม.ค. 63 ตามเวลาท้องถิ่น
จากเดิมที่เยอรมนีพยายามรักษา “Schwarze Null หรือ Black Zero” (balanced government budget with no new borrowings) และ “debt brake” (the
structural federal deficit, and not the cyclical deficit, must not exceed 0.35% of the GDP) ไว้มาตลอด
25 The German Kurzarbeitergeld scheme คื อ โครงการที่ ร ัฐ บาลเยอรมนี ให้ เงิ นสนั บสนุ นพนั กงานที ่ สู ญเสีย รายได้จ ากชั ่ ว โมงการทำงานที่ ล ดลง ( short
hours) ซึ่งโดยส่วนมากมาจากการปรับลดจำนวนชั่วโมงการทำงานของบริษัทผู้จ้างงาน โดยเฉพาะในเวลาที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลง โดยบริษัทผู้จ้างที่พนักงาน
ดังกล่าวสังกัดอยู่จะไม่ไล่พนักงานออก (layoffs) และพนักงานยังคงได้รับค่าจ้างเสมือนว่าชั่วโมงการทำงานยังคงเดิม ทั้งนี้ เป็นหนึ่งใน short-time work
scheme ที่ใช้ในหลายประเทศในยุโรป
24
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• ผ ่ อนคลายกฎเกณฑ ์ ของ KfW-Unternehmerkredit26 และ ERP-Grunderkredit-Universell27
ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น อาทิ การเพิ่ม limit ให้บริษัทขนาดใหญ่ขึ้นสามารถเข้าร่วมโครงการได้ รวมทั้งการ
เพิ่มโครงการ KfW Loan for Growth เพื่อปล่อยสินเชื่อเพิ่มเติมให้บริษัทเอกชนที่ได้รับผลกระทบ
และมีวงเงินค้ำประกันสูงสุด 90% ของมูลค่าสินเชื่อ แล้วแต่กรณี
• ขยายการค้ำประกันสินเชื่อโดย German Guarantee Banks ทั้งขนาดและปริมาณสินเชื่อ (ประเมิน
ว่าเป็นมูลค่ารวมกว่า 553 พันล้านยูโร) ยกเว้น export credit guarantees ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข เว้นแต่จะมีประกาศเพิ่มเติม
• ริเริ่มโครงการ KfW-Schnellkredit เพื่อให้สินเชื่อวงเงินสูงสุด 8 แสนยูโรต่อราย (ค้ำประกันโดยรัฐ
100%) ระยะเวลาสูงสุด 10 ปีในอัตราดอกเบี้ย 3% แก่ธุรกิจ SMEs ที่มีพนักงานมากกว่า 10 คนและ
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 รวมทั้งมีการรายงานผลประกอบการในปี 62 หรือค่าเฉลี่ยของผล
ประกอบการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ธุรกิจ SMEs ดังกล่าวต้องมีเสถียรภาพทางการเงิน (sound
financial standing) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 เพื่อป้องกัน moral hazard
o การจ่ายเงินโดยตรงให้กับ SMEs และ self-employed ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อย่าง
รุนแรง: คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 50 พันล้านยูโร
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)

มาตรการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ

o ปรั บ ลดภาษี ม ู ล ค่ า เพิ ่ ม standard VAT เป็ น 16% (จากเดิ ม ที ่ 19%) และปรั บ ลดภาษี ม ู ล ค่ า เพิ่ ม
reduced VAT เป็น 5% (จากเดิมที่ 7%) ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 63
o สนับสนุนกลุ่มคนฝึกงาน/กลุ่มอาชีวะ และการจ่ายโบนัสของกลุ่มธุรกิจ SMEs
o โปรแกรมการช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับกลุ่มโครงการ/โครงสร้างพื้นฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
o สิ น เชื่ อ พิ เศษในโครงการ KfW-Schnellkredit เพื ่ อ ช่ ว ยเหลือ กลุ่ ม non-profit organisations ในปี
2563-2564
o โปรแกรมช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
o โปรแกรมช่วยเหลือในระยะสั้นสำหรับกลุ่มที่เกิด shortfalls ในรายได้ ในรูปแบบเงินช่วยเหลือ (grants)
เพือ่ ใช้จ่ายสำหรับ fixed operating costs ในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. 63
o การช่วยเหลือด้านสภาพคล่องในแก่กลุ่ม SMEs ผ่านสินเชื่อพิเศษในโครงการ KfW-Schnellkredit
o เพิ ่ ม งบลงทุ น จำนวน 12.4 พั น ล้ า นยู โ ร ภายในระยะเวลา 4 ปี โดยจะเริ ่ ม ต้ น ในปี 64 ถึ ง 67
(ทำให้นักวิเคราะห์เห็นว่าไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับมาตรการเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19) แบ่งออกเป็น
• งบลงทุนจำนวน 8 พันล้านยูโร จัดสรรเพื่อพัฒนา traffic infrastructure
• งบลงทุนจำนวนทีเ่ หลือจัดสรรเพื่อการสร้าง affordable housing
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o งบลงทุนเพื่ออนาคตของเยอรมนีจำนวน 50 พันล้านยูโร มุ่งเน้น modernization ของประเทศเพื่อความ
ยั่งยืนในอนาคต
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KfW เป็น main public development bank ในเยอรมนี โดยโครงการ KfW-Unternehmerkredit เป็นโครงการที่ปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัทเอกชนที่
ดำเนินการอยู่แล้ว
27 โครงการ ERP-Grunderkredit-Universell เป็นโครงการที่ปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัท Start-up ที่มีอายุบริษัทต่ำกว่า 5 ปี
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

สนับสนุนการพัฒนาเชิงโครงสร้างสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
การพัฒนาด้านพลังงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศของโลก
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
พัฒนามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ
ภาครัฐ (federal and Länder governments) เพิ่มเป็นรับผิดชอบ 75% ของ housing costs อย่าง
ถาวร (จากเดิม 50%) สำหรับ benefit claimants ที่จ่ายโดย local authorities
federal and Länder governments ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ 50:50 สำหรั บ รายได้ ท ี ่ ล ดลงของภาษี ก ารค้ า
(Gewerbesteuer) ของ local authorities
ภาครัฐ (federal and Länder governments) สนับสนุนความช่วยเหลือด้า นการเงิ นแก่กลุ ่ม local
public transport เป็นเงินอุดหนุนแบบ one-off จำนวน 2.5 พันล้านยูโร ในปี 2563
รัฐบาลกลาง (federal government) เพิ่มการจ่ายสมทบ supplementary pension schemes of the
GDR เป็น 50% (จากเดิม 40%) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
ค่าเสื่อมสำหรับหักภาษีแบบ accelerated depreciation options ในปีภาษี 2563-2564
ขยายระยะเวลาสำหรับทางเลือกการจ่ายภาษีสำหรับกลุ่มที่มีการขาดทุน โดยเพิ่ม Loss carrybacks เป็น
5 ล้านยูโร (หรือเพิ่มเป็น 10 ล้านยูโรในกรณีที่เป็นการประเมินร่วม) ในปี 2563-2564
เลื่อนการกำหนดจ่าย import VAT จากทุกวันที่ 16 เป็นวันที่ 26 ของเดือนถัดมา
ปรับปรุงข้อกำหนดสำหรับภาษีนิติบุคคลเพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ short-time work compensation ให้ยืดหยุ่นเพิ่มขึ้ น โดยขยายขอบเขตให้
ครอบคลุมไปถึงพนักงานชั่วคราว (temporary workers) จากเดิมที่เป็นพนักงานประจำเท่านั้น (เบื้องต้น
ประเมินว่าลูกจ้างทั้งหมด 2.35 ล้านคน (5.5% ของกำลังแรงงานเยอรมนี) จะได้รับประโยชน์)

มาตรการ
ดูแล
ครัวเรือน
และการจ้าง มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
งาน
o ให้เงินแต่ละครัวเรือนจำนวน 300 ยูโร ต่อบุตร 1 คน
o ปรับเพิ่มรายได้ขั้นต่ำที่จะเสียภาษีเป็น 4,000 ยูโร ในปี 2563 – 2564 (สูงกว่าปกติเกือบสองเท่า) สำหรับ
ผู้มีรายได้ที่เป็นผู้ปกครองเลี้ยงเดี่ยว (single-parent)
o ภาครั ฐ กำหนดการจ่ า ยสมทบสำหรั บ social security ไม่ เ กิ น 40% โดยค่ า ใช้ จ ่ า ยในส่ ว นที ่ เ กิ น
40% นี้ จะรับผิดชอบโดยภาครัฐผ่านงบกลาง (federal budget)
o ขยายโปรแกรม basic income support สำหรับผู้ที่กำลังหางานทำไปจนถึงสิ้นปี 2563
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ฝรั่งเศส
(3 ก.ย. 63) รัฐบาลฝรั่งเศสประกาศมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจจำนวน 100 พันล้านยูโร (คิดเป็นประมาณ 4.4%
ต่อ GDP) เพิ่มเติมจากก่อนหน้าที่มีการอนุมัติงบประมาณมูลค่า 18 พันล้านยูโร (คิดเป็นประมาณ 0.8% ต่อ GDP) เมื่อวันที่
14 พ.ค. 63 โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เป็นสำคัญ28 เมื่อรวมกับมาตรการ
ทางการคลังเพื่อเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ที่ประกาศรวมไว้เดิม (11, 18 มี.ค. และ 16 เม.ย. 63) ที่ 110 พันล้านยูโร
(4.7% ต่อ GDP) และการค้ำประกันสินเชื่อกว่า 315 พันล้านยูโร (13.4% ต่อ GDP) จะรวมมูลค่ามาตรการทั้งสิ้นเป็น 543
พันล้านยูโร (คิดเป็นประมาณ 23.2% ต่อ GDP)29 โดยมีรายละเอียดดังนี้
มาตรการ
ช่วยเหลือ
ภาคธุรกิจ
และ SMEs

o Postponement of payments from firms and application of refund of tax credits: อนุญาต
ให้บริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด เลื่อนการจ่าย social security contribution และการจ่าย
ภาษี รวมทั้งสามารถแสดงความจำนงเพื่อขอภาษีคืนได้ (ประเมินว่าจะมีมูลค่าประมาณ 30 พันล้านยูโร
และคาดว่าสำหรับธุรกิจโรงแรมและ catering อาจได้รับการยกเว้นการจ่ายทั้ง 2 ส่วน)
o Recapitalise French firms if needed: จัดสรรงบประมาณ 20 พันล้านยูโรไว้ในกรณีบริษัทสัญชาติ
ฝรั่งเศสทีต่ ้องการการเพิ่มทุนอย่างเร่งด่วน
o Solidarity fund to very small enterprises: จัดสรรงบประมาณ 7 พันล้านยูโรสำรองไว้ให้แก่ธรุ กิจ
SMEs ที่มีขนาดเล็กมาก
o Simplification and greater flexibility in short-time working schemes (chômage partiel)
30: ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ให้บริษัทมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้มากขึ้น (ประเมินว่า ใช้งบประมาณอย่างน้อย
24 พันล้านยูโร โดย 16 พันล้านยูโรจ่ายโดยรัฐ ส่วนที่เหลือโดย unemployment insurance agency)
o Support of firms in case of conflicts with product suppliers: รั ฐ บาลจะเป็ น ตั ว กลาง
ในการเจรจาระหว่างบริษัทที่ได้รับผลกระทบกับธุรกิจต้นน้ำในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง
o No penalties on public contracts for delays in payments: ไม่ ม ี บ ทลงโทษสำหรั บ บริ ษั ท
ที่ได้รับผลกระทบ หากเกิดการผิดนัดชำระหนี้กับคู่สัญญาที่เป็นรัฐ
o Bank loan rescheduling: อนุ ญ าตให้ บ ริ ษั ท ที่ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบปรั บ ปรุ งโครงสร้ า งหนี ้ โดยได้ รับ
การสนับสนุนจากกระทรวงการคลังและ Bank de France
o State guarantee on cash facilities: รัฐบาลโดยหน่วยงาน Bpifrance จะค้ำประกันสินเชื่อฉุกเฉิน
ที่ผู้ประกอบการกู้จาก ธพ. โดยเฉพาะ SMEs สูงสุดที่ 90% ของมูลค่าสินเชื่อ (คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 315
พันล้านยูโร)
o การลงทุนทางตรงของรัฐในภาคการท่องเที่ยว (ประมาณ 1.3 พันล้านยูโร) โดยรัฐบาลฝรั่งเศสคาดว่า
จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนต่อเนื่องอีกกว่า 7 พันล้านยูโร (ยังไม่เปิดเผยรายละเอียด)
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ทั้งนี้ ภาคการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของฝรั่งเศส (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 8% ของ GDP) โดยนายกรัฐมนตรีฝรัง่ เศส นาย Edouard
Philippe กล่าวว่า ฝรั่งเศสมีจำนวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติกว่า 90 ล้านคนในปี 62 แต่การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่กลางเดือน มี.ค. 63 เป็นต้นมา ส่งผล
ให้โรงแรมในฝรั่งเศสกว่า 95% ต้องหยุดให้บริการ และมีหลายแห่งทีเ่ สี่ยงจะเข้าสู่ภาวะล้มละลาย (อย่างไรก็ดี ทางการฝรั่งเศสได้อนุญาตให้ร้านอาหารและคาเฟ่
เริ่มกลับมาเปิดทำการในวันที่ 2 มิ.ย. 63 นี้ และจะประเมินสถานการณ์ในวันที่ 25 พ.ค. นี้อกี ครั้งว่าโรงแรมจะเปิดทำการได้เมือ่ ใด)
29 คาดว่าจะทำให้ระดับการขาดดุลการคลังและระดับหนี้สาธารณะของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 9.0% และ 115% ต่อ GDP ฝรั่งเศสในปี 63
30 เป็นมาตรการช่วยเหลือ แรงงานที่คล้ายกับประเทศอื่น ๆ ในยุโรป โดยรัฐจะเป็นผู้จ่ายค่าจ้างสุทธิให้กับลูกจ้างที่ต้องสูญเสียชั่วโมงการทำงานจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 โดยในกรณีฝรั่งเศสคิดเป็นสัดส่วน 84% ของค่าจ้าง
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o การขยายระยะเวลาของ National Solidarity Fund (ที่ประกาศจัดตั้งตั้งแต่เดือน มี.ค. ที่ผ่านมาเพื่อ
เป็นช่องทางให้เงินช่วยเหลือแก่ธุรกิจ SMEs ที่มีขนาดเล็กมาก กำหนดสิ้นสุดเดือน พ.ค. 63) ให้สิ้นสุดใน
เดือน ธ.ค. 63 สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
o การขยายระยะเวลา short-time working scheme ให้มีกำหนดสิ้นสุดเดือน ก.ย. 63 สำหรับธุรกิจ
ท่องเที่ยวโดยเฉพาะ และอาจขยายระยะเวลาโครงการเพิ่มเติมอีกหากมีความจำเป็น
o นอกจากนี้ นรม. Edouard Philippe เปิดเผยว่า ถึงปัจจุบัน State guarantee on cash facilities ที่
เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน มี.ค. 6331 ได้ปล่อยสภาพคล่องให้ธุรกิจ SMEs ในภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
แล้วกว่า 50,000 แห่ง รวมเป็นมูลค่ากว่า 6.2 พันล้านยูโร และมีแนวโน้มจะปล่อยสภาพคล่องเพิ่มเติม
ต่อเนื่อง รวมทั้ง ธพ. ฝรั่งเศสได้ตกลงที่จะขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ให้กับธุรกิจภาคการท่องเที่ยว
เป็นเวลาถึง 12 เดือน (จากเดิมที่ 6 เดือน) เพื่อให้ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถตั้งหลักได้ใหม่
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o มาตรการสนับสนุนภาคธุรกิจและการลงทุนจำนวน 35 พันล้านยูโร
มาตรการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ

o Public spending for the health and medical sector: คาดว่าจะใช้งบประมาณ ซึ่งเป็นงบลงทุนรวม
ทั้งสิ้น 8 พันล้านยูโร
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจสู่ green economy มูลค่าประมาณ 30 พันล้านยูโร ประกอบด้วย
• พัฒนาภาคการขนส่งจำนวน 11 พันล้านยูโร เพื่อสนับสนุนโครงข่ายการขนส่งทางราง สนับสนุน
การใช้จักรยาน รวมทั้ง incentives เพื่อให้เปลี่ยนไปใช้รถยนต์พลังงานสะอาดมากขึ้น
• ปรับปรุงความมีประสิทธิภาพด้านพลังงานจำนวน 7 พันล้านยูโร สำหรับการปรับปรุงอาคารต่างๆ
เช่น โรงเรียน ศาลาว่าการ รวมทั้งอาคารภาคเอกชน
• สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ green transition ของภาคอุตสาหกรรมจำนวน 9 พันล้านยูโร เพื่อ
ความเป็ น กลางทางคาร์ บ อน (carbon neutrality) ในปี ค.ศ.2050 อาทิ มาตรการลดคาร์ บ อน
เทคโนโลยี green hydrogen

• สนับสนุน greening สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจอาหารจำนวน 1.5 พันล้านยูโร เช่น การพัฒนา
ห่วงโซ่อุปทานให้สั้นลง
มาตรการ
o Simplification and greater flexibility in reduced-hour schemes: เพิ ่ ม ผลตอบแทนให้ กั บ
ดูแลครัวเรือน
พนักงานและทำให้เกณฑ์ครอบคลุมพนักงานมากขึ้น (ประเมินว่าจะมีมูลค่าอย่างน้อย 8 พันล้านยูโร)
และการจ้างงาน มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o มาตรการด้านการจ้างงาน รวมถึงมาตรการด้านสังคมและสุขภาพจำนวน 35 พันล้านยูโร
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รัฐบาลโดยหน่วยงาน Bpifrance จะค้ำประกันสินเชื่อฉุกเฉินที่ผู้ประกอบการกู้จาก ธพ. โดยเฉพาะ SMEs สูงสุดที่ 90% ของมูลค่าสินเชื่อ (มูลค่ารวมกว่า 315 พันล้านยูโร)
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อิตาลี
(7 ส.ค. 63) รัฐบาลอิตาลีอนุมัติมาตรการสนับสนุนธุรกิจและการจ้างงานเพิ่มเติมผ่านนโยบายการคลังภายในประเทศที่
เรียกว่า August Decree อีกจำนวน 25 พันล้านยูโร (คิดเป็นประมาณ 1.5% ต่อ GDP) เมื่อรวมกับรัฐบาลอิตาลีประกาศ
อนุมัติงบประมาณเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 55 พันล้านยูโร (คิดเป็ นประมาณ 3.2% ต่อ GDP) โดยเน้นให้ความช่วยเหลือและ
เยียวยาธุรกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เป็นสำคัญ32 ที่ประกาศไว้เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 63 และมาตรการ
ทางการคลังเพื่อเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ที่ประกาศรวมไว้เดิม (19 มี.ค. และ 6 เม.ย. 63) ที่ 25 พันล้านยูโร (1.5%
ต่อ GDP) และการค้ำประกันสินเชื่อกว่า 750 พันล้านยูโร (43.5% ต่อ GDP) จะรวมมูลค่ามาตรการทั้งสิ้นเป็น 855 พันล้าน
ยูโร (คิดเป็นประมาณ 49.7% ต่อ GDP) โดยกระทรวงการคลังอิตาลีคาดการณ์ว่าจะทำให้ในปีงบประมาณ 63 อิตาลี จะ
ขาดดุลการคลังสูงถึง 11% และจะมียอดหนี้สาธารณะสูงกว่า 160% ต่อ GDP
มาตรการ
ช่วยเหลือ
ภาคธุรกิจ
และ SMEs

o Extension of the short-term working scheme (Cassa Integrazione)33: ผ่อนคลายกฎเกณฑ์
ให้บริษัทเอกชนโดยเฉพาะ SMEs ได้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายพนักงาน (คาด
ว่าจะใช้งบประมาณเพิ่มเติมประมาณ 2.5 พันล้านยูโร)
o Moratorium on loan repayments for SMEs: (คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 220 พันล้านยูโร) โดยการ
พักชำระหนี้ครอบคลุมถึง mortgages และ overdrafts
o Tax credit for commercial rents: ห้างร้านและร้านค้าขนาดเล็กซึ่งต้องปิดตัวจากมาตรการฉุกเฉิน
จะได้รับ tax credit เป็นมูลค่า 60% ของค่าเช่าในเดือน มี.ค. 63
o Tax breaks for firms due in March: ครอบคลุมทุกธุรกิจและ self-employed ที่มีสภาพคล่อง
หมุนเวียนต่ำกว่า 2 ล้านยูโรต่อปี ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ จะสามารถจ่ายภาษีเป็นงวดได้
สูงสุดถึง 5 งวด นอกจากนี้ self-employed ที่มีสภาพคล่องหมุนเวียนต่ำกว่า 400 ยูโร และไม่มีแรงงาน
ในสังกัดสามารถขอเลื่อนการจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้สำหรับเดือนมี.ค. และเม.ย. 63
o Tax credits for sanitization and tax deductions for COVID- 19 donation: ธ ุ ร ก ิ จ ที ่ มี
ค่าใช้จ่ายเพื่อการทำความสะอาดสถานที่ทำงาน และการป้องกันเชื้อโรคให้แก่พนักงานจะได้รั บ tax
credit ถึง 50% ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด (แต่ไม่เกิน 20,000 ยูโรต่อราย) นอกจากนี้ การบริจาคเงิน
ช่วยเหลือของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเยียวยาผลกระทบของ COVID-19 ธุรกิจนั้นจะ
ได้รับ tax deductions
o Grants for self-employed: ได้รับเงินช่วยเหลือ 600 ยูโรต่อรายในเดือน มี.ค. 63
o Enhancement of SME Guarantee Fund: (คิดเป็นการค้ำประกันสินเชื่อมูลค่าทั้งหมด 100 พันล้าน
ยูโร จากเดิมที่มีเพียง 40 พันล้านยูโร)

32 ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากถึงความล่าช้าในการอนุมัติงบประมาณดังกล่าวที่ควรจะแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน

มี.ค. ที่ผ่านมา ( Reuters รายงานว่า พ.ร.ก. งบประมาณฉบับนี้มี
ความยาวถึงเกือบ 500 หน้า จึงล่าช้าในการพิจารณาอนุมัติโดยรัฐบาลผสมที่ไม่ค่อยมีเอกภาพ) อย่างไรก็ตาม สรุปมาตรการล่าสุดที่นายกรัฐมนตรีอิตาลี นาย Giuseppe Conte
ประกาศผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ยังไม่เปิดเผยรายละเอียด 500 หน้า ทั้งนี้ ยังไม่รวมแผนของกระทรวงการคลังอิตาลีในการจัดตั้งกองทุนขนาด 44 พันล้านยูโร โดยใน
เบื้องต้นเงินของกองทุนดังกล่าวอย่างน้อยประมาณ 4 พันล้านยูโร จะถูกนำไปซื้อหุ้นของบริษัทเอกชนของอิตาลีที่มีความสำคัญและอยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นกลยุทธ์หลักทาง
เศรษฐกิจของประเทศ (แต่จะไม่รวมบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมการเงิน โดยต้องเป็นบริษัทที่มีรายได้มากกว่า 50 ล้านยูโร) เนื่องจากไม่ต้องการให้กลุ่มบริษัทดังกล่าวต้องถูกเข้า
ซื้อกิจการโดยบริษัทต่างชาติ หลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤต COVID-19
33

คล้ายกับ short-time work scheme ของเยอรมนีและฝรั่งเศสที่กล่าวแล้วข้างต้น
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o State guarantee for Cassa Depositi e Prestit (CDP): ดำเนิ น การโดย CDP ซึ ่ ง เป็ น state
development bank โดยเน้นที่การค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs และ MidCaps ที่ไม่ได้รับประโยชน์จาก
SME Guarantee Fund (คาดว่าทำให้ SMEs และ MidCaps ได้ประโยชน์สูงถึง 10 พันล้านยูโร)
o ขยายมาตรการการเข้า ถึ ง และสนับ สนุ นด้า นสภาพคล่อ ง รวมทั ้ ง ส่ ง เสริมการส่ ง ออกและลงทุน
(access to credit, support for liquidity, export, internationalization and investment)
• ขยายมูลค่าการค้ำประกันสินเชื่อโดยรัฐรวม 200 พันล้านยูโร เพื่อให้ธุรกิจทุกขนาดมีสภาพคล่อง
เพิ่มขึ้น (ดำเนินการโดย SACE (state-owned export credit agency) ภายใต้ CDP) ซึ่งการค้ำ
ประกันจะอยู่ระหว่าง 70-90% ของมูลค่าสินเชื่อ ขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัทและเงื่อนไขต่าง ๆ อาทิ
▪ ธุรกิจที่เข้าร่วมมาตรการนี้จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ภายใน 12 เดือนต่อจากนี้ และสภาพ
คล่องจากมาตรการนี้มีไว้เพื่อเกื้อหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดในอิตาลี
เท่านั้น
▪ ค้ำประกัน 90% ของมูลค่าสินเชื่อสำหรับบริษัทที่มีพนักงานต่ำกว่า 5,000 คนในอิตาลีและ
สภาพคล่องหมุนเวียนต่ำกว่า 1.5 พันล้านยูโร
▪ ค้ำประกัน 80% ของมูลค่าสินเชื่อ บริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 5,000 คนและสภาพคล่อง
หมุนเวียนระหว่าง 1.5 – 5 พันล้านยูโร
▪ ค้ำประกัน 70% ของมูลค่าสินเชื่อ บริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 5,000 คนและสภาพคล่อง
หมุนเวียนมากกว่า 5 พันล้านยูโรขึ้นไป
▪ รัฐบาลจัดสรร 30 พันล้านยูโร (ภายใต้ 200 พันล้านยูโรนี้) ไว้ค้ำประกันสินเชื่อสำหรับ SMEs
และบุคคลธรรมดาโดยเฉพาะผ่าน SACE ด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นขอการค้ำประกันจาก
Central Guarantee Fund34 ได้ (ทั้ งนี ้ ได้ ล ดขั ้ น ตอนการขอการค้ ำ ประกั น จาก Central
Guarantee Fund ให้มีความสะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้นด้วย)
• สนับสนุนการให้สภาพคล่องสำหรับธุรกิจส่งออกโดยเฉพาะ รวมอีกกว่า 200 พันล้านยูโร โดยจัด
ให้มี co-insurance system จากรัฐโดยตรง (90%) และ SACE insurance business (10%) เพื่อ
ค้ำประกันสินเชื่อและส่งเสริมธุรกิจส่งออกให้ดำเนินการสอดคล้องกับ strategic interest for the
national economy
o สนั บ สนุ น ให้ ธ ุ ร กิ จ ยั ง คงดำเนิ น กิ จ การต่ อ ไปได้ ใ นสถานการณ์ ฉ ุ ก เฉิ น ( Measures to ensure
business continuity) โดยยังเป็นการประกาศในหลักการ อาทิ มาตรการป้องกันการเลิกบริษัทด้วย
เหตุจากส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง มาตรการห้ามการยื่นขอล้มละลายของธุรกิจภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
o เพิ่มมาตรการทางภาษี (Tax measures) อาทิ การอนุญาตเพิ่มเติมให้บริษั ทเลื่อนการจ่ายภาษีที่ครบ
กำหนดจ่ายในเดือน เม.ย. และ พ.ค. 63 ออกไป (เพิ่มเติมจากเมื่อวันที่ 19 มี.ค. ที่ประกาศมาตรการเลื่อน
จ่ายภาษีที่ครบกำหนดจ่ายในเดือน มี.ค.)
o มาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจ (รวมมูลค่า 15-16 พันล้านยูโร) อาทิ มาตรการลดภาษี/เลื่อนการจ่าย
ภาษีสำหรับธุรกิจที่มีรายได้รวมต่ำกว่า 250,000 ยูโรต่อเดือน (รวมมูลค่า 4 พันล้านยูโร)
o มาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมอาหารและเกษตรกรรม (รวมมูลค่า 1.2 พันล้านยูโร)
34

an instrument to support small and medium- sized enterprises, to protect entrepreneurs, artisans, self- employed and
professionals, as well as safeguarding exports and all those sectors that constitute the backbone of production system with t he
excellence of Made in Italy
22

o มาตรการช่วยเหลือภาคการท่องเที่ยว อาทิ “holiday bonus” จำนวนสูงสุด 500 ยูโรต่อครัวเรือน โดย
เป็นส่วนลดสำหรับการพักอาศัยในโรงแรมในอิตาลี สำหรับครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า 40,000 ยูโรต่อ
เดือน35
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o ชะลอการจ่ายภาษี (Tax Breaks) สำหรับธุรกิจ SME ในทางตอนใต้ของอิตาลี
o ขยายการชำระหนี้ของ SME ไปจนถึงเดือนมกราคม 2564
o เงินช่วยเหลือแก่ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจ entertainment ที่ได้รับผลกระทบสูง
o กองทุนพิเศษเพื่อช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจและกิจกรรมการค้าต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ 29 เมืองท่องเที่ยว
ในอิตาลีที่ได้รับผลกระทบรุนแรงในช่วงวิกฤต
o สนับสนุนและช่วยเหลืออุตสาหกรรมยานยนต์จำนวน 500 ล้านยูโร
มาตรการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ

o Infrastructure investment in health care system and the civil protection department:
เพิ่มงบประมาณการลงทุนในระบบสาธารณสุขพื้นฐาน (ประมาณ 3.2 พันล้านยูโร) อาทิ การจ้างบุคลากร
ทางการแพทย์เพิ่มเติมทั้งใน รพ. ทหาร และรพ. เอกชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ การจัดหาอุปกรณ์
ทางการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจกว่า 5,000 เครื่อง
o การลงทุนด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม (รวมมูลค่า 3.25 พันล้านยูโร)
มาตรการ
o Extension of the short-term working scheme (Cassa Integrazione): (เหมื อ นด้ า นบน)
ดูแล
แรงงานรักษาตำแหน่งงานไว้ได้โดยได้รับค่าจ้างส่ วนหนึ่งที่อุดหนุนจากรัฐ ซึ่งครอบคลุม seasonal
ครัวเรือน
workers ด้วย
และการจ้าง o Extensions and grace periods on electricity and gas bills for households and
งาน
mortgage payments: อนุญาตให้เลื่อนการจ่ายค่าสาธารณูปโภคและการจ่ายค่าเช่าที่อยู่อาศัยของ
ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ไปให้มากที่สุดถึงวันที่ 30 เม.ย. 63
o Suspension of tax and social security payments due in March, April and May: ก า ร
เลื่อนจ่ายภาษีครอบคลุมบุคคลธรรมดาที่ เกี่ยวข้องกับภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมือง
อย่างหนัก อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว ขนส่ง ร้านอาหาร ซึ่งครบกำหนดชำระในเดือน เม.ย. และ พ.ค. 63
ออกไป (เพิ่มเติมจากเมื่อวันที่ 19 มี.ค. ที่ประกาศมาตรการเลื่อนจ่ายภาษีที่ครบกำหนดชำระในเดือน
มี.ค.) ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ จะสามารถจ่ายภาษีเป็นงวดได้สูงสุดถึง 5 งวด
o Tax credits for COVID-19 donations: บุคคลธรรมดาที่บริจาคช่วยเหลือเพื่อเยียวยาผลกระทบของ
COVID-19 ไม่ว่าจะด้วยเงินหรือสิ่งของ จะได้รับ tax credit สูงถึง 30% (แต่จำกัดไม่เกิน 20,000 ยูโรต่อราย)
o Support of families: มีทางเลือกให้ครัวเรือนที่มีบุตร โดยสามารถ claim ได้สูงสุด 600 ยูโร สำหรับ
ค่าดูแลบุตร หรือขอ extended parental leave จำนวน 12 วัน โดยจะให้เงินอุดหนุนประมาณ 50%
ของเงินเดือนระหว่างนั้น (นอกจากนี้ ในเดือนมี.ค. และเม.ย. 63 ครัวเรือนที่มีสมาชิกเป็นผู้พิการสามารถ
ยื่นขอ paid leave ได้ถึง 12 วันต่อเดือน จากเดิมที่ได้รับเพียง 3 วัน)
o Additional resources to pay overtime work to police and security personnel
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โรงแรมจะลดราคาห้องพักให้ 80% ของ holiday bonus แล้วค่อยได้เงินคืนจากรัฐในรูปแบบ tax credit ขณะที่ 20% ที่เหลือ ครัวเรือนทีเ่ ข้าเกณฑ์ที่จะได้
holiday bonus ดังกล่าวจะได้เงินคืนในรูปแบบ tax deduction)
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o Special bonus for employees: พนักงานที่ยังคงทำงานและได้รายได้ต่ำกว่า 40 ยูโรต่อวันจะได้รับ
เงินโบนัสเพิ่มเติม 100 ยูโรต่อวันสอดคล้องกับจำนวนวันที่มาทำงาน
o เพิ ่ ม มาตรการเกี ่ ย วกั บ ด้ า นการศึ ก ษา (Urgent measures on the school year and on the
conduct of state exams) อาทิ การอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการสามารถจ้างครูที่ตกงานและกำลัง
ว่างงานหรือได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 กว่า 4,500 คนให้มีงานทำ
o การให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับพนักงานที่ต้องถูกพักงานและต้องออกจากงาน รวมถึงแรงงานที่อยู่
นอกระบบ (รวมมูลค่า 25.6 พันล้านยูโร) โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 600 ยูโร ณ สิ้นเดือน เม.ย.
63 (มีผลย้อนหลัง) และ 1,000 ยูโร ณ สิ้นเดือน พ.ค. 63 รวมทั้งจะเร่งระบบการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ
ฉุกเฉินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันหลังการยื่นขอเงินช่วยเหลือด้วย
o การให้เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาเพิ่มเติม (รวมมูลค่า 1.4 พันล้านยูโร) อาทิ การช่วยเหลือโรงเรียน
รวมถึงการจ้างอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม (คาดว่าเป็นการจ้างบุคลากรรวมทั้งสิ้น
16,000 คน)
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o ขยายระยะเวลามาตรการในการห้ามไล่พนักงานออกอีก 18 สัปดาห์ ไปจนถึงปลายปี 2563
o การลดภาษี personal income tax พร้ อมพิ จ ารณาปรั บ โครงสร้ า งภาษี ให้ เ ป็ นลั กษณะก้ า วหน้า
(progressive income tax)
มาตรการ
รักษา
เสถียรภาพ

o Support for banks and non-banks to manage NPLs and new banking finance through
the conversion of Deferred Tax Activities into Tax Credits: ประเมิ น ว่ า จะทำให้ ท ั ้ ง ธพ.
และ non-bank โดยรวมมีสภาพคล่องเพิ่มเติมกว่า 10 พันล้านยูโร
o Support of credit through the banking channel: รัฐจะมี guarantee สำหรับ first-loss และ/
หรือ subsidized financing สำหรับธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัทขนาดใดก็ได้ โดยจะพิจารณา
เป็นรายกรณี
o เสริมความแข็งแกร่งของอำนาจรัฐในภาคส่วนที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Strengthening of
special powers in areas of strategic importance and financial transparency
obligations) โดยเฉพาะการให้รัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา merger and acquisition ของ
บริษัทในอิตาลีในแต่ละกรณี และครอบคลุมธุรกิจในภาคส่วนต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัท
ต่างชาติเข้าถือครองบริ ษัทในอิตาลีในภาคส่วนสำคัญต่าง ๆ อาทิ ธนาคาร ธุรกิจพลังงาน โดยบริษัท
ต่างชาติใดที่ต้องการซื้อหุ้นเพิ่มทุนสูงกว่า 10% ของมูลค่าบริษัทในอิตาลี และเป็นมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านยูโร
จะไม่ได้รับอนุมัติในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ (นายกรัฐมนตรี Giuseppe กล่าวถึงมาตรการนี้ว่าเป็น “Golden
Power”)
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สเปน
(1 มิ.ย. 63) รัฐบาลสเปนประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวน 6.3 พันล้านยูโร (คิดเป็น 0.5% ต่อ GDP) เน้นมาตรการ
การเพิ่มขีดความสามารถและการสร้างงาน โดยเพิ่มเติมจากมาตรการเพื่อเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID19 มูลค่าประมาณ 32 พันล้านยูโร (คิ ดเป็น 2.7% ต่อ GDP สเปน)36 ที่ประกาศไว้เมื่อเดือน มี.ค.-เม.ย. 63 และวงเงินค้ำ
ประกันสินเชื่อมูลค่าสูงสุด 182 พันล้านยูโร (คิดเป็น 15.4% ต่อ GDP) รวมมาตรการทั้งสิ้นประมาณ 220.3 พันล้านยูโร
(คิดเป็น 18.6% ต่อ GDP) ดังนี้
มาตรการ
ช่วยเหลือ
ภาคธุรกิจ
และ SMEs

36
37

o Extension of short-time work compensation scheme (ERTE)37: รัฐบาลสเปนจะจ่าย social
contribution ให้กับพนักงานเต็มจำนวนแทนบริษัท ในกรณีที่เป็น SMEs แต่จะจ่ายเป็นสัดส่วน 75%
ของ social contribution ให้กับพนักงานแทนบริษัท ในกรณีที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่กว่า SMEs
o Liquidity support for SMEs: รัฐบาลสเปนจะจัดสรรงบประมาณมูลค่า กว่า 4 พันล้านยู โรให้ แ ก่
หน่วยงาน SACE (state-owned export credit agency) เพื่อสนับสนุน SMEs ที่เป็นธุรกิจส่งออกและ
ขาดสภาพคล่อง
o Tax payment deferrals for SMEs and extension of deadlines for filing tax returns:
รัฐบาลอนุญาตให้ SMEs เลื่อนจ่ายภาษีเป็นเวลา 6 เดือน (คาดว่าเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 14 พันล้านยูโร) รวมทั้ง
เลื่อนกำหนดสิ้นสุดการยื่นเพื่อรับภาษีคืน
o 50% exemption for employer’s social security contributions for tourism and related
sectors: ละเว้ นให้ธ ุ รกิ จในอุ ตสาหกรรมท่อ งเที่ ยวและที่ เกี ่ยวข้อ งไม่ ต้อ งจ่ ายครึ ่งหนึ ่งของ social
security contributions ให้พนักงานประจำระหว่างเดือน ก.พ. - มิ.ย. 63
o State loan guarantees: มูลค่ารวมทั้งสิ้น 182 พันล้านยูโร ทั้งนี้ จะค้ำประกั นสินเชื่อมีระยะเวลา
สูงสุด 5 ปี โดยมีเงื่อนไขดังนี้
• ค้ำประกัน 80% ของมูลค่าสินเชื่อสำหรับ SMEs และ self-employed
• ค้ำประกัน 70% ของมูลค่าสินเชื่อใหม่สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ และ 60% ของมูลค่าสินเชื่อที่เป็น
unpaid renewed credit lines สำหรับบริษัทขนาดใหญ่
o 6- month interest- free suspension of social security contributions for the selfemployed: เลื่อนการจ่าย social security contributions ของ self-employed ออกไปเป็นเวลา 6
เดือนโดยไม่มีดอกเบี้ย ระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย. 63 โดยมีเงื่อนไขว่า self-employed ต้องดำเนินการ
ต่อเนื่องในเดือน พ.ค. และ มิ.ย. 63
o One-month special allowance for self-employed: คาดว่ า จะจ่ า ยให้ แ ต่ ล ะรายเป็ น สั ด ส่ ว น
70% ของรายได้ที่สูญเสียไป
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลลงเหลือ 25% (จากเดิม 30%)
o มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์
• พัฒนาห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมยานยนต์

ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการบังคับใช้ในบางมาตรการ
Temporary Employment Adjustment Schemes (ERTE) คล้ายกับ short-time work scheme ของเยอรมนี ฝรั่งเศส และอิตาลีที่กล่าวแล้วข้างต้น
25

o

มาตรการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ

o
o

มาตรการ
o
ดูแล
o
ครัวเรือน
และการจ้าง o
งาน38
o
o

o

• ลงทุนในกลุ่มธุรกิจรถยนต์และการขนส่งสาธารณะ
มาตรการสนับสนุนภาคท่องเที่ยว
• สนั บ สนุ น การตลาดให้ แ ก่ ภ าคท่ อ งเที ่ ย ว รวมถึ ง มาตรการความสะอาด สุ ข อนามั ย และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
• ส่วนลดสำหรับการลงจอด (cost of landing) ที่สนามบินในสเปน
• สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่ธุรกิจที่ประสบปัญหา
Budget support to the Ministry of Health and regional health services: จัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมสำรองไว้มูลค่า 3.11 พันล้านยูโร เพื่อสนับสนุนด้านสาธารณสุขและการวิจัย
Modification of spending ceilings for certain lines of ministries and subnational
governments: เป็นการขยายเพดานการใช้จ่ายของกระทรวงและหน่วยงานรัฐระดับท้องถิ่นต่าง ๆ
ให้มีความยืดหยุ่นในการเบิกจ่ายงบประมาณได้มากขึ้นในยามจำเป็น
Moratorium on mortgage payments
Electricity, water, and telephone providers not allowed to shut services to the more
vulnerable households: คาดว่าเป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 600 ล้านยูโร
Extra support for workers affected: รัฐบาลสเปนจะสนับสนุนการจ่ายเงินเดือนพนักงานที่เจ็บป่วย
จากไวรัส COVID-19 หรือที่โดนกักตัว (sick pay) ในบริษัทที่อยู่ใน Social Security network เป็นมูลค่า
60 - 75% ของเงินเดือนพนักงาน โดยใช้งบประมาณของ Social Security budget
Extension of unemployment benefits (75% of salary): ผ่อนคลายเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่าย
สะสม social contributions สำหรับผู้ตกงาน
Temporary monthly allowance for temporary workers: รัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนให้กับพนักงาน
ชั่วคราวที่หมดสัญญาจ้าง (สัญญาจ้างมีระยะเวลาอย่างน้อยที่สุด 2 เดือน และมีการจ่าย social security
contributions เป็นเวลาอย่างน้อยทีส่ ุด 12 เดือนในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา) ในช่วงเวลาที่ประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินและไม่ได้รับ unemployment benefits เป็นจำนวน 430 ยูโรต่อคนต่อเดือน
Transfer to autonomous communities funding meals for children: จัดสรรเงินโอนมูลค่า
25 ล้านยูโร เพือ่ อุดหนุนอาหารสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการปิดโรงเรียน
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ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า ในเดือน พ.ค. 63 รัฐบาลสเปนมีแผนที่จะออกมาตรการเกี่ยวกับรายได้ขั้นต่ำของประชาชนเป็นการชั่ วคราว (minimum citizenship
income scheme) โดยรัฐบาลจะจ่ายผู้ที่ไม่มีรายได้ประมาณ 430 ยูโรต่อคนต่อเดือน (ขณะที่ค่าจ้างขั้นต่ำของสเปนอยู่ที่ 950 ยูโรต่อเดือน) แต่ยังอยู่ในขั้นตอน
การวางแผนและออกแบบนโยบาย
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สหราชอาณาจักร
ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และรัฐบาลของสหราชอาณาจักรได้ประกาศมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง เพื่อลด
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมูลค่ารวมของมาตรการทั้งหมดคิดเป็น ราว 483.2 พันล้านปอนด์ (คิด
เป็นประมาณ 22% ของ GDP) โดยมีรายละเอียดดังนี้
มาตรการ
o (11 มี.ค. 63) BoE ประกาศมาตรการช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้
ช่วยเหลือภาค
• มาตรการ Term Funding Scheme with additional incentives for SMEs (TFSME) มี
ธุรกิจและ
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินให้สินเชื่ อแก่กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ ก โดย
SMEs
โครงการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้ ธพ. ต่าง ๆ ปรับเพิ่มปริมาณการปล่อยสินเชื่อให้แก่ภาคธุรกิจ
โดยเน้นไปที่ SMEs ทั้งนี้ BoE จะเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนต้นทุนต่ำให้แก่ธนาคารเพื่อใช้ในโครงการ
ดังกล่าว ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจของ ธพ. โดยจำนวนเงินที่
ธพ. จะยืมเงินจาก BoE ได้ ประกอบด้วย (1) Initial allowance มูลค่า 5% ของเงินให้สินเชื่อที่
ธพ. ให้แก่ครัวเรือนและภาคธุรกิจ และ (2) Additional allowance โดย ธพ. ที่เน้นการปล่อย
สินเชื่อให้แก่ธุรกิจ SME จะสามารถยืมเงินจาก BoE ได้ถึง 5 เท่า แต่หากให้แก่ non-SME จะได้
เพียง 1 เท่า
• มาตรการด้ า น Macroprudential policy โดย BoE ประกาศปรั บ ลด “countercyclical
capital buffer rate” สำหรับ ธพ. ในสหราชอาณาจักรลงสู่ 0% จากเดิมที่ 1% เพื่อให้ ธพ. มี
ความสามารถในการปล่อยสินเชื่อมากยิ่งขึ้น
o (11 มี.ค. 63) รัฐบาลประกาศมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจ ดังนี้
• การยกเว้นค่าธรรมเนียม (Business Rates retail discount) แก่ธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงธุรกิจ
ในภาคท่องเที่ยวและบริการเป็นเวลา 1 ปี และการสนับสนุนทางการเงิน (Small Business
Rate Relief) มูลค่า 2.2 พันล้านปอนด์ โดยเป็นการให้เงินจำนวน 3,000 ปอนด์ กับธุรกิจขนาด
เล็กประมาณ 7 แสนบริษัท
• เลื่อนการจ่ายภาษี สำหรับธุรกิจและบุคคลที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้สามารถยื่นเรื่องเพือ่
ขอรับพิจารณาเลื่อนการชำระภาษีออกไป
o (17 มี.ค. 63) BoE และรัฐบาลประกาศมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจขนาดใหญ่ด้านสภาพคล่อง
(COVID Corporate Financing Facility: CCFF) โดย BoE จะรับซื้อ commercial paper ที่มี
maturity ไม่เกิน 1 ปี จากธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจมีสภาพ
คล่องเพียงพอจ่ายค่าจ้างและ suppliers ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยมาตรการนี้จะมี
ระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
o (17 มี . ค. 63) รั ฐ บาลประกาศมาตรการค้ ำ ประกั น สิ น เชื ่ อ มู ล ค่ า 330 พั น ล้ า นปอนด์ 39และ
มาตรการอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจ SMEs และครัวเรือนเพิ่มเติม ดังนี้
• Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS) สำหรับ ธุรกิจ SMEs ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 จะสามารถขอสิ น เชื ่ อ วงเงิ น ไม่ เ กิ น 5 ล้ า นปอนด์ และไม่ ต ้ อ งจ่ า ย
39

มาตรการค้ำประกันสินเชือ่ มูลค่า 330 พันล้านปอนด์ ประกอบด้วย (1) มาตรการ COVID Corporate Financing Facility (CCFF) (2) มาตรการ
Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS) (3) มาตรการ Coronavirus Large Business Interruption Loan Scheme (CLBILS) และ
(4) มาตรการ Bounce Back Loan Scheme (BBLS)
27

ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยช่วง 12 เดือนแรก โดยรัฐบาลค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ 80% ทั้งนี้ เงื่อนไข
ของการเป็นธุรกิจ SMEs คือ จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 45 ล้านปอนด์ต่อปี โดยสามารถขอสินเชื่อผ่าน
ธนาคารของรัฐ (British Business Bank) และสถาบันการเงินอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ
• การช่ ว ยเหลื อ ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก และการท่ อ งเที ่ ย ว (Retail, Hospitality and Leisure Grant
Fund: RHLGF) โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกและการท่องเที่ยวจะได้รับเงินแบบครั้งเดียว
โดย (1) ธุรกิจที่มีมูลค่าไม่เกิน 15,000 ปอนด์ จะได้รับเงิน 10,000 ปอนด์ และ (2) ธุรกิจที่มีมูลค่า
15,000 – 51,000 ปอนด์ จะได้รับเงิน 25,000 ปอนด์
o (20 มี.ค. 63) รัฐบาลประกาศมาตรการเพื่อช่วยบรรเทาภาระของภาคธุรกิจและครัวเรือนเพิ่มเติม
ประกอบด้วย (1) รับการเลื่อนชำระ VAT เฉพาะภาคธุรกิจที่มีการจดทะเบียนจนถึงเดือน มิ.ย. 63
และภาษีรายได้ (income tax) ที่ต้องยื่นในเดือน ก.ค. ให้เลื่อนออกไปจนถึง ม.ค. 64 (2) การยกเว้น
การจ่ายดอกเบี้ย 12 เดือน (Business Interruption Payment) ตามแผนที่ได้ประกาศไปก่อนหน้า
นี้ (Coronavirus Business Interruption Loan Scheme) (3) การให้เครดิตภาษีเพิ่มเติม (Universal
credit and Tax credit) โดยผู้ที่ยื่นภาษีจะได้รับคืนภาษีเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ 20 ปอนด์ (1,040 ปอนด์ต่อ
ปี) และ (4) เงินสนับสนุนผู้เช่าที่อยู่อาศัย โดย Housing Benefit และ Universal Credit (หน่วยงาน
ของรัฐ) โดยจะอนุโลมให้จ่ายค่าเช่าบ้านต่ำสุดที่ 30% ของค่าเช่าบ้านในแต่ละเขต โดยมีผลตั้งแต่ 1
เม.ย. 63
o (26 มี.ค. 63) รัฐบาลประกาศมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม ดังนี้
• ประกาศเลื่อนการชำระ VAT เพิ่มเติมให้กับธุรกิจที่ถึงกำหนดชำระ ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. – 30
มิ.ย. 63 โดยภาคธุรกิจสามารถขอเลื่อนชำระได้และจะไม่เสียค่าปรับ
• ประกาศมาตรการ Self-employed income support scheme (SEISS-1st grant) โดยผู ้ ที่
ประกอบธุรกิจส่วนตัวและได้รับผลกระทบจะสามารถขอภาษีคืนได้ 80% ของ trading profit สูงสุด
ไม่เกิน 7,500 ปอนด์ โดยจะต้องยื่นขอก่อน 13 ก.ค. – 17 ส.ค. 63
o (3 เม.ย. 63) รัฐบาลประกาศมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อแก่ภาคธุรกิจเพิ่มเติม ดังนี้
• ขยายขอบเขตภาคธุรกิจ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (Coronavirus Business
Interruption Loan Scheme: CBILS) โดยขยายให้ครอบคลุมธุรกิจ SMEs ทั้งหมด จากเดิมที่
จำกัดให้เฉพาะบริษัทที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถดำเนินกิจการได้เท่านั้น เพื่อช่วยเหลือธุรกิจ
SMEs ที่สถานะของบริษัทอาจไม่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐที่ประกาศ
ออกมาก่อนหน้านี้
• มาตรการช่ วยเหลื อ ด้ า นสิ น เชื ่ อ แก่ ภ าคธุ รกิ จ ขนาดใหญ่ ท ี ่ ได้ รั บ ผลกระทบจาก COVID-19
(Coronavirus Large Business Interruption Loan Scheme: CLBILS) โดยภาคธุรกิจขนาด
กลาง-ใหญ่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านปอนด์40 โดยรัฐบาลค้ำประกัน
วงเงินสินเชื่อ 80% ทั้งนี้ เงื่อนไขของการเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ คือ จะต้องมีรายได้อยู่ระหว่าง 45 –
500 ล้านปอนด์ต่อปี โดยมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ธนาคารพาณิชย์ในการปล่อย
สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
40

กรณีรายได้ระหว่าง 45 – 250 ล้านปอนด์ต่อปี ขอสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 25 ล้านปอนด์ และกรณีรายได้มากกว่า 250 ล้านปอนด์ตอ่ ปี ขอสินเชือ่ สูงสุดไม่เกิน 50
ล้านปอนด์
28

o (20 เม.ย. 63) รัฐบาลประกาศมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อแก่บริษัทที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่
ประสบปัญหาการระดมทุน (Coronavirus Future Fund) โดยเป็นการให้เงินสินเชื่อ มูลค่า 125,000
- 5,000,000 ปอนด์ โดยมีเงื่อนไขว่า (1) ต้องเป็นบริษัทสัญชาติ UK (2) จะได้รับเงินสินเชื่อเมื่อสามารถ
ระดมทุนในปริมาณที่เท่ากันได้จากนักลงทุนภายนอก และ (3) เป็นบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ
สินเชื่ออื่น ๆ ก่อนหน้านี้ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึงสินเดือน ก.ย. 63
o (1 พ.ค. 63) รัฐบาลประกาศมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อแก่ธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะกลุ่ม “microfirm” ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (Bounce Back Loan Scheme: BBLS) โดยธุรกิจ SMEs
สามารถกู้เงินได้สูงสุดที่ 25% ของผลประกอบการ ตั้งแต่ 2,000 – 50,000 ปอนด์ และรัฐบาลค้ำประกัน
วงเงินสินเชื่อ 100% ทั้งนี้ เงื่อนไขของการเป็นธุรกิจ SMEs คือต้องเป็นธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับ trading
หรือ commercial activity และมีการตั้งบริษัทก่อน 1 มี.ค. 63 รวมทั้งจะต้องไม่ ได้รับสินเชื่อจาก
โครงการ CBILS, CLBILS และ CCFF (ยกเว้นว่าเป็นการขอ refinance) ทั้งนี้ มาตรการเพิ่มเติมนี้มี
จุดประสงค์ให้เป็น “fast-track” เพื่อเสริมสภาพคล่องแบบเร่งด่วน โดยภาคธุรกิจสามารถได้รับเงิน
ภายในไม่กี่วันภายหลังสมัคร online-application ที่ตอบคำถามเพียง 7 คำถาม
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)

มาตรการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ

o (29 พ.ค. 63) รัฐบาลประกาศขยายเวลามาตรการ Self-employed income support scheme
(SEISS-2nd grant) โดยผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวและได้ รับผลกระทบจะสามารถขอภาษีคืนได้ 70%
ของ trading profit สูงสุดไม่เกิน 6,570 ปอนด์ โดยจะต้องยื่นขอภายใน 19 ต.ค. 63
o (24 ก.ย. 63) รัฐบาลประกาศ “Winter Economy Plan” ด้านการช่วยเหลือภาคธุรกิจ ดังนี้
• ประกาศขยายเวลามาตรการ Self-employed income support scheme (SEISS-3rd grant)
โดยรัฐบาลจะทำการคืนภาษีให้แก่ผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
แบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ (1) รอบเดือน พ.ย. 63 – ม.ค. 64 เป็นจำนวน 20% ของ trading profit
สู งสุ ด ไม่ เ กิ น 1,875 ปอนด์ และ (2) รอบเดื อ น ก.พ. – เม.ย. 64 ยั งอยู ่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณา
รายละเอียดการคืนภาษี
• ประกาศขยายระยะเวลาลดภาษีสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว โดยคงให้ VAT อยู่ที่ 5% ตั้งแต่ 12 ม.ค. –
31 มี.ค. 64
• ประกาศเลื่อนการชำระ VAT (VAT deferral ‘New Payment Scheme’) โดยขยายเวลาเพิ่ม
จากเดิมสำหรับธุรกิจที่ถึงกำหนดชำระระหว่างวันที่ 20 มี.ค. – 30 มิ.ย. 63 โดยภาคธุรกิจสามารถ
เลือกที่จะทยอยจ่ายภาษีได้จนถึง มี.ค. 65 โดยไม่เสียค่าปรับ
• ประกาศขยายระยะเวลาด้านสินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ สำหรับทั้ง BBLS, CBILS, CLBILS และ Future
Fund จนถึงเดือน พ.ย. 63 และอนุญาตให้ภาคธุรกิจสามารถทยอยผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี
ขณะที่ CCFF ขยายระยะเวลาถึง 22 มี.ค. 64
o (11 มี.ค. 63) เพิ่มงบประมาณให้กับ public services และ National Health Service (NHS) มูลค่า 5
พันล้านปอนด์ เพื่อให้ NHS สามารถดูแลผู้ป่วยและ staff ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการให้เงินทุนเพื่อการ
วิจัยโรคระบาดกับ National Institute for Health Research และ Department of Health and Social
Care
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o (8 เม.ย. 63) รัฐบาลประกาศมาตรการช่วยเหลือมูลนิธิต่าง ๆ มูลค่า 750 ล้านปอนด์แก่ มูลนิธิกว่า
10,000 แห่ง ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยรัฐบาลจะให้เงินโดยตรงผ่านกระทรวงต่าง ๆ
แก่มูลนิธิหลักมูลค่า 360 ล้านปอนด์ และให้เงินผ่าน National Lottery Community Fund แก่มูลนิธิ
ขนาดกลางและเล็กมูลค่า 370 ล้านปอนด์ นอกจากนี้ รัฐบาลจะบริจาคให้แก่มูลนิธิอื่นๆ ที่ สาธารณชน
ตัดสินใจเลือกเพิ่มเติม ซึ่งจะมีการคัดเลือกผ่าน BBC’s Big Night ในวันที่ 23 เม.ย. 63 โดยเป็นการ raise
fund ผ่าน National Emergencies Trust โดยรัฐบาลได้บริจาคไว้มูลค่า 20 ล้านปอนด์
o (13 เม.ย. 63) รัฐบาลเพิ่มงบประมาณให้กับ public services และ National Health Service (NHS)
โดยรวมกับครั้งก่อนหน้าคิดเป็นมูลค่า 14.5 พันล้านปอนด์
o (15 พ.ค. 63) รัฐบาลประกาศให้เงินแก่กองทุน “Infection Control Fund” มูลค่า 600 ล้านปอนด์
แก่บ้านพักที่ดูแลผู้สูงอายุ (care home)
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o (24 ก.ย. 63) รัฐบาลประกาศ “Winter Economy Plan” ด้านสาธารณสุข ดังนี้
• รัฐบาลให้เงินเพื่อสนับสนุนด้านสาธารณสุข ดังนี้ (1) NHS และสถานสาธารณสุขทั่วประเทศมูลค่า
16.4 พันล้านปอนด์ (2) Home care มูลค่า 2 พันล้านปอนด์ (3) การจัดการ COVID-19 มูลค่า 60
ล้านปอนด์ และ (4) การให้บริการสาธารณะต่าง ๆ มูลค่า 5.8 พันล้านปอนด์
มาตรการดูแล o (11 มี.ค. 63) รัฐบาลประกาศแผน “Statutory Sick Pay” (SSP) โดยจะมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับ
ครัวเรือนและ
ธุรกิจ SMEs มีพนักงานไม่เกิน 250 คน และให้กับผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่ต้องกักกันตนเองเพื่อรอดูอาการ โดย
การจ้างงาน
จะได้รับเงินชดเชยเป็นเวลา 2 สัปดาห์
o (11 มี.ค. 63) รัฐบาลประกาศเลื่อนการจ่ายภาษีบุคคลธรรมดา เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID19 โดยสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรับพิจารณาเลื่อนการชำระภาษีออกไป
o (17 มี.ค. 63) รัฐบาลอนุโลมให้ครัวเรือนสามารถขอยกเว้นการผ่อนชำระสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน
o (20 มี . ค. 63) รั ฐ บาลประกาศแผน “Coronavirus Job Retention Scheme” (CJRS) โดยจะ
จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับบริษัทที่ไม่ได้เลิกจ้างพนักงานสูงสุดถึง 80% หรือไม่เกินเดือนละ 2,500 ปอนด์
ต่อคน ตั้งแต่ 1 มี.ค. 63 เป็นระยะเวลา 3 เดือนหรืออาจมีการขยายเวลาเพิ่มเติม เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ลูกจ้าง
o (12 พ.ค. 63) รัฐบาลขยายเวลาแผน CJRS ต่อไปอีก 3 เดือน และจะสิ้นสุดในเดือน ต.ค. 63 เพื่อ
ช่วยเหลือลูกจ้างอย่างต่อเนื่องภายหลังการแพร่ระบาดยืดเยื้อ
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o (1 ก.ค. 63) รัฐบาลประกาศรายละเอียดแผน CJRS ที่จะสิ้นสุดในเดือน ต.ค. โดยอนุญาตให้พนักงาน
กลับไปทำงานได้ตามปกติตั้งแต่ 1 ก.ค. และลดจำนวนเงินช่วยเหลือที่ ให้กับบริษัทที่ไม่ได้เลิกจ้าง
พนักงานในเดือน ก.ย. สูงสุดไม่เกิน 70% (ไม่เกินเดือนละ 2,187.50 ปอนด์ต่อคน) และเดือน ต.ค.
สูงสุดไม่เกิน 60% (ไม่เกินเดือนละ 1,875 ปอนด์ต่อคน)
o (8 ก.ค. 63) รัฐบาลประกาศแผน “Plan for Jobs” ซึ่งเป็นแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 2 ที่เน้นฟื้นฟู
เศรษฐกิจ คิดเป็นมูลค่ากว่า 30 พันล้านปอนด์ (ประมาณ 1% of GDP) โดยเน้นด้านการสนับสนุน
การจ้างงาน ซึ่งเป็นแผนต่อเนื่องจากระยะที่ 1 ที่เน้นเยียวยาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 โดยแผนระยะ 2 สรุปได้ดังนี้
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• ด้ า น Supporting jobs มู ล ค่ า ประมาณ 13 พั น ล้ า นปอนด์ โดยรั ฐ บาลจะมี ม าตรการ
(1) Job Retention Bonus โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือแบบครั้งเดียวให้แก่บริษัทที่ยังคงการ
จ้างงานลูกจ้างเดิมจนถึง 31 ม.ค. 64 และบริษัทจะได้รับเงินสนับสนุน 1,000 ปอนด์ต่อลูกจ้าง 1 คน
ที่ไม่ถูกเลิกจ้าง โดยมีเงื่อนไขว่าลูกจ้างจะต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำเฉลี่ย 520 ปอนด์ต่อเดือนระหว่าง
1 พ.ย. 63 - 31 ม.ค. 64 (มูลค่าประมาณ 9.4 พันล้านปอนด์)
(2) Kickstart Scheme เพื่อเป็นการสนับสนุนการจ้างงานในกลุ่มอายุ 16-24 ปี โดยรัฐบาลจะ
สนับสนุนค่าจ้างขั้นต่ำ (25 ชั่วโมง/สัปดาห์) เป็นเวลา 6 เดือน โดยนายจ้างสามารถเพิ่มให้ต่างหากได้
(มูลค่า 2 พันล้านปอนด์)
(3) Training & apprenticeships หรือการอบรบและฝึกอาชีพ (มูลค่า 1.6 พันล้านปอนด์)
• ด้าน Creating jobs มูลค่า 14.6 พันล้านปอนด์ ผ่านการก่อสร้างต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน
อาคาร โรงเรียน โรงพยาบาล ถนน และที่พักอาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
• ด้าน Protecting jobs รวมมูลค่า 4.6 พันล้านปอนด์ ประกอบด้วย
• (1) VAT cut สำหรับผู้ประกอบการในภาคบริการที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสจาก 20% เหลือ 5% เป็นระยะเวลา 6 เดือน (มูลค่า 4.1 พันล้านปอนด์)
• (2) Eat Out to Help Out (EOHO) ประชาชนได้รับส่วนลด 50% จากการรับประทานอาหาร
นอกบ้านในร้านอาหารหรือคาเฟ่ที่ลงทะเบียนไว้ระหว่างวันจันทร์ -พุธ เฉพาะในเดือนสิงหาคม
(3) การยกเว้น Stamp duty ชั่วคราว สำหรับการซื้อขายบ้านมูลค่าไม่เกิน 500,000 ปอนด์
(เดิม 125,000 ปอนด์) โดยหมดเขตวันที่ 31 มี.ค. 64
o (24 ก.ย. 63) รัฐบาลประกาศ “Winter Economy Plan” ด้านการจ้างงาน ดังนี้
• มาตรการ “Job Support Scheme” สำหรับช่วยเหลือธุรกิจที่ยังสามารถเปิดกิจการได้แต่ได้รับ
ผลกระทบจากอุปสงค์ที่อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งลูกจ้างจะต้องมีชั่วโมงการทำงานขั้นต่ำ 1/3 ของชั่วโมง
ทำงานปกติ โดยรัฐบาลและนายจ้างจะช่วยสนับสนุนเงินในส่วนที่ของชั่วโมงลูกจ้างไม่ได้รับการจ้าง
งานฝั่งละ 33% ของเงินเดือน แต่รัฐบาลจะสนับสนุนไม่เกิน 697.92 ปอนด์ต่อเดือน โดยมาตรการ
นี้มีระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ย. 63 - เม.ย. 64
• ขยายระยะเวลาการจ่ายภาษีบุคคลธรรมดา สำหรับผู้ที่ต้องจ่ายภาษีไม่เกิน 30,000 ปอนด์ โดยผู้
ที่มีกำหนดจ่ายภาษีในเดือน ม.ค. 64 สามารถยืดระยะเวลาการจ่ายออกไปได้อีก 12 เดือน
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ญี่ปุ่น
รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศมาตรการเพื่อ เยียวยาและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่
(1) The First Novel Coronavirus Disease Emergency Response Package ในวั น ที ่ 13 ก.พ. 63 (2) The Second
Novel Coronavirus Disease Emergency Response Package ในวั น ที ่ 10 มี . ค. 63 (3) Emergency Economic
Measures for Response to COVID-19 ที่ประกาศในวันที่ 7 เม.ย. 63 และได้รับอนุมัติในวันที่ 17 เม.ย. 63 และ (4) 2nd
Emergency Economic Measures for Response to COVID-19 ที่ได้รับอนุมัติในวันที่ 27 พ.ค. 63 เช่นเดียวกับธนาคาร
กลางญี่ปุ่น (BoJ) ที่มีมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมเช่นกัน ทั้งนี้ มาตรการที่ทางการประกาศทั้ง 4 ครั้ง คิดรวมเป็น
มูลค่า 234.2 ล้านล้านเยน41 (ประมาณ 43.4% ต่อ GDP) โดยสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
มาตรการ
o (13 ก.พ. และ 10 มี.ค. 63) รัฐบาลประกาศมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจ SMEs โดยเพิ่มสภาพคล่อง
ช่วยเหลือภาค
ผ่านการให้สินเชื่อโดย Japan Finance Corporation (หน่วยงานของรัฐ) และสถาบันการเงินอื่น ๆ
ธุรกิจและ
• COVID-19 special loan program มูลค่า 500 พันล้านเยน โดยมีการลดดอกเบี้ยให้ รวมถึงการ
SMEs
ให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ SMEs แบบไม่ต้องมีหลักประกันและไม่คิดดอกเบี้ย
• การค้ ำ ประกั น สิ น เชื ่ อ ของธุ ร กิ จ SMEs โดย Japan Federation of Credit Guarantee
Corporations (JFG) จะเป็นผู้ค้ำประกัน 80% ถึง 100% ของสินเชื่อที่ให้กับธุรกิจ SMEs ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 มูลค่า 1.6 ล้านล้านเยน
• เลื่อนการจ่ายภาษี สำหรับธุรกิจและบุคคลที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้สามารถยื่นเรื่อง
เพื่อขอรับพิจารณาเลื่อนการชำระภาษีออกไป
o (16 มี .ค. 63) BoJ ประกาศใช้ “Special Funds-Supplying Operations” (Special Operations)
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ โดยไม่มีการคิดอัตราดอกเบี้ย เป็นเวลา
1 ปี คิดเป็นมูลค่า 8 ล้านล้านเยน
o (7 เม.ย. 63) รัฐบาลประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจเพิ่มเติม ดังนี้
• ด้านการเงิน - ภาคธุรกิจสามารถพักชำระหนี้และดอกเบี้ย รวมถึงการให้วงเงินสินเชื่อแบบไม่ต้องมี
หลั ก ประกั น ผ่ า น Regional banks, Shinkin banks (ลั ก ษณะคล้ า ยสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ) และ
Credit unions และสถาบันการเงินอื่นๆ โดยไม่ต้องจ่ายคืนเงินต้นสูงสุดถึง 5 ปี และ interest-free
in real terms
• ด้ า นภาษี - ภาคธุ ร กิ จ สามารถขอเลื ่ อ นชำระภาษี แ ละ social security premiums โดยไม่ มี
การเสียค่าปรับ (มูลค่าประมาณ 26 ล้านล้านเยน)
• ด้านให้เงินอุดหนุน
: ธุรกิจทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลคิดเป็นมูลค่ากว่า 2.3 ล้านล้านเยน
(ไม่ได้มีการประกาศรายละเอียด)
41 ณ วันที่ 20 เม.ย. ทางการประกาศรายละเอียดบางส่วนของมาตรการมูลค่า 117.1 ล้านล้านเยน ประกอบด้วย (1) มาตรการทางการคลังประมาณ 45 ล้าน

ล้านเยน รวมมาตรการให้สินเชือ่ ดอกเบี้ย 0% แต่ไม่ได้ระบุมูลค่าไว้ (2) มาตรการทางภาษี 26 ล้านล้านเยน (3) มาตรการค้ำประกันสินเชื่อธุรกิจ 1.6 ล้านล้าน
เยน (4) มาตรการทางคลังอืน่ ๆ 24.7 ล้านล้านเยน (โดยเป็น cash payment 15.2 ล้านล้านเยน และส่วนที่เหลือยังไม่มีรายละเอียดจากทางการ) และ (5)
ทางการได้ชี้แจงว่าได้รวมงบมูลค่า 19.8 ล้านล้านเยน จากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ “Comprehensive Economic Measures to Create a Future with
Security and Growth” ที่ประกาศ ณ วันที่ 5 ธ.ค. 62 ไว้ด้วย แต่ไม่ได้ชแี้ จงรายละเอียด
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มาตรการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ

: ธุรกิจขนาด micro และ SMEs โดยจะได้รับเงินบริษัทละ 2 ล้านเยน และ individual business
owner จะได้กรณีละ 1 ล้านเยน โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทจะต้องมีรายได้ลดลง 50% ของเดือนใดก็ได้
ในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อน
: ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและการขนส่ง ธุรกิจอาหาร และธุรกิจด้านให้
ความบันเทิงต่าง ๆ จะได้รับกระตุ้นให้มีการบริโภคเพิ่มขึ้นผ่านการแจก discount, coupon หรือ
point reward
o (22 พ.ค. 63) BoJ ประกาศมาตรการเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจ SMEs เพิ่มเติม ดังนี้
• โครงการ “New Fund-Provisioning Measure to Support Financing Mainly of SME
Firms” มูลค่าประมาณ 30 ล้านล้านเยน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่ภาค
ธุรกิจ SMEs โดยสถาบันการเงินสามารถกู้เงินจาก BoJ ได้ที่อัตรา 0% ตามมูลค่าสินเชื่อจริงที่ให้แก่
ธุรกิจ SMEs แต่ไม่เกิน 100 พันล้านเยนต่อสถาบันการเงิน โดยใช้หลักประกันตามเกณฑ์ที่กำหนด
ไว้ (eligible pooled collateral) เป็นหลักประกัน
• โดยสรุป มาตรการเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ภาคธุ รกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
ของ BoJ มีทั้งหมด 3 ครั้ง ภายใต้ชื่อโครงการ “Special Program to Support Financing in
Response to the Novel Coronavirus (COVID-19)” มู ล ค่ า รวม 75 ล้ า นล้ า นเยน
รายละเอียดได้แก่ (1) วงเงินเข้าซื้อ commercial paper และ corporate bond มูลค่าประมาณ
20 ล้านล้านเยน (2) โครงการ “Special Funds-Supplying Operations” ที่ BoJ ให้สภาพคล่อง
แก่สถาบันการเงินไปปล่อยสินเชื่อกับภาคธุรกิจมูลค่า 25 ล้านล้านเยน และ (3) โครงการ “New
Fund-Provisioning Measure” ที่ BoJ ให้สภาพคล่องแก่สถาบันการเงินไปปล่อยสินเชื่ อ กับ
SMEs มูลค่า 30 ล้านล้านเยน
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติม (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o (27 พ.ค. 63) รัฐบาลประกาศมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจเพิ่มเติมดังนี้
• ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ภาคธุรกิจ มูลค่า 11.6 ล้านล้านเยน โดยเป็นการให้วงเงินสินเชือ่
แก่ธุรกิจขนาดเล็ก
• ให้ เ งิ น อุ ด หนุ น เพื ่ อ เป็ น ค่ า เช่ า สำหรั บ ภาคธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ( Rent Subsidy for Small
Businesses) มูลค่า 2 ล้านล้านเยน โดยรัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนบริษัทละ 1 ล้านเยน/เดือน เป็น
ระยะเวลา 6 เดือน
o (7 เม.ย. 63) รัฐบาลประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจเพิ่มเติม ดังนี้
• ด้านสาธารณสุข – (1) ประกาศ State of emergency ใน 7 เขต ได้แก่ Tokyo, Kanagawa,
Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo และ Fukuoka เป็นเวลา 1 เดือน (2) เพิ่มการทดสอบอีกเท่าตัว
เป็น 20,000 เคสต่อวัน และจัดเตรียมเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยเป็น 50,000 เตียง รวมถึงการจัดหา
เครื่อง ventilator ให้ได้อย่างน้อย 15,000 เครื่องและจะเร่งการผลิตให้เร็วขึ้น (3) สำหรับคนที่มี
mild symptom จะขอให้รักษาตัวที่บ้าน แต่หากมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้สมาชิกในบ้าน รัฐบาลจะ
จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับ ซึ่งอาจเป็นที่พักสำหรับ Tokyo Olympic (4) การเร่งวิจัยและพัฒนา
วัคซีน รวมถึงการเร่งผลิตยา Avigan เพิ่มขึ้นให้ได้จำนวน 2 ล้านโดส
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มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติม (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o (27 พ.ค. 63) รัฐบาลประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมดังนี้
• เงินสนับสนุนด้านสาธารณสุข (Measures to Step Up Medical Facilities) มูลค่า 3 ล้านล้านเยน
• มาตรการเพิ่มเติมอื่น ๆ มูลค่า 4.7 ล้านล้านเยน เช่น การกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น เป็นต้น
• Reserve Funds to counter COVID-19 มูลค่า 10 ล้านล้านเยน
มาตรการดูแล o (13 ก.พ. และ 10 มี.ค. 63) รัฐบาลประกาศมาตรการเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
ครัวเรือนและ
• รั ฐ บาลประกาศมาตรการให้เงินช่ วยเหลื อ ครั ว เรื อนและผู ้ท ี่ ได้รับ ผลกระทบผ่ านโครงการ
การจ้างงาน
Employment Adjustment Subsidies มีวัตถุประสงค์ให้บริษัทยังคงการจ้างงานพนักงานไว้
โดยจะให้เงินช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ (permanent, non-permanent) สูงสุด 8,330
เยน/วัน และให้เงินช่วยเหลือลูกจ้างแบบ self-employed ที่ได้รับผลกระทบ 4,100 เยน/วัน
• Special Loans from Emergency Small Funds เป็ นเงิ น สิ น เชื ่ อ ฉุ ก เฉิ น แก่ ค รั ว เรื อ นที ่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบทำให้รายได้ลดลง โดยประชาชนสามารถกู้เงินฉุกเฉินได้คนละ 100,000 – 200,000 เยน
และไม่มีการคิดอัตราดอกเบี้ย
• Suspension of schools โดยคืนเงินอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองภายหลังการปิดโรงเรียนจนถึง
เดือนเมษายน และดูแลธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ food suppliers และ dairy farmers
o (17 เม.ย. 63) รัฐบาลประกาศให้เงินอุดหนุนประชาชนทุกคน (รวมชาวต่างชาติที่เป็น Resident)
จะได้คนละ 1 แสนเยน (รวมมูลค่าประมาณ 12.9 ล้านล้านเยน) และให้เงินแก่ครอบครัวที่มีบุตรเพิ่มอีก
1 หมื่นเยนต่อบุตร 1 คน โดยไม่จำกัดจำนวน
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติม (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o (27 พ.ค. 63) รัฐบาลประกาศขยายระยะเวลาและมูลค่าเงินช่วยเหลือแก่ ครัวเรือนและผู้ที่ได้ รับ
ผลกระทบผ่านโครงการ Employment Adjustment Subsidies มูลค่า 0.5 ล้านล้านเยน
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ออสเตรเลีย
ทางการออสเตรเลียประกาศ stimulus packages เพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 และเพื่อให้ธุรกิจรักษาระดับการจ้างงานไว้ได้
ทั้งนี้ เมื่อรวม package ทั้งหมด (ทั้งจาก federal government, state government, term funding facility ของ RBA และ อื่น ๆ)
จะมีมูลค่ารวมประมาณ 289 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (คิดเป็นประมาณ 14.8% ต่อ GDP)42 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
o (22 มี . ค.63) ให้ เ งิ น ทุ น แก่ ธ ุ ร กิ จ SMEs และ not for profit (NFP) organisations ที ่ ไ ด้ รั บ
มาตรการ
ผลกระทบจาก COVID-19 2,000 - 100,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย จำนวน 2 ครั้ง โดยเริ่มจ่ายรอบ
ช่วยเหลือภาค
แรกในช่วง มี.ค. - ก.ค. 63 และรอบที่ 2 มิ.ย. - ก.ย. 63 โดยวงเงินที่ธุรกิจได้รับจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่าย
ธุรกิจและSMEs
พนักงานของแต่ละบริษัทเพื่อจูงใจให้ธุรกิจรักษาระดับการจ้างงานไว้
o (22 มี.ค.63) สนับสนุน ค่าจ้างผู้ ฝึกงานให้แก่ ธุรกิจขนาดเล็ก โดยอุดหนุน 50% ของค่าจ้าง เป็น
ระยะเวลา 9 เดือน และมีผลย้อนหลัง ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 63 โดยวงเงินสูงสุดที่นายจ้างได้รับ
21,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อลูกจ้าง 1 ราย
o (22 มี.ค.63) ผ่อนคลายเกณฑ์ให้ธุรกิจที่มีประสบปัญหาทางการเงิน โดยเพิ่มเกณฑ์ที่เจ้าหนี้สามารถ
ดำเนินการตามกฎหมายสำหรับการฟ้องล้มละลายลูกหนี้
o (22 มี.ค.63) เพิ่มวงเงินในการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (asset write off) ของธุรกิจ จากเดิม 30,000
เป็น150,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งทำให้การลงทุนใหม่สามารถนำมาหักภาษีได้เพิ่มขึ้น
o (22 มี.ค.63) กระตุ้นให้ธุรกิจลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยอนุญาตให้ธุรกิจหักค่าเสื่อมแบบ
อัตราเร่ง ในการคำนวณ taxable income เพื่อลดภาระภาษี ซึ่งมีผลถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64
o (22 มี.ค.63) จัดวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่พนื้ ที่ และ sectors ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง
• (22 มี.ค.63) ตั้งงบช่วยเหลืออุตสาหกรรมการบิน (สายการบิน และสนามบิน) สูงสุด 715 ล้าน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
• (22 มี.ค.63) ตั้งงบช่วยเหลืออุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมาก อาทิ ท่องเที่ยว เกษตร และ
การศึกษา (วงเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมและช่วยหาตลาดใหม่
o (22 มี.ค.63) รัฐบาลท้องถิ่นบางรัฐ (state governments) ได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และช่วยเหลือธุรกิ จ SMEs อาทิ การยกเว้น payroll tax ให้แก่ธุรกิจ ในรัฐ New South Wales,
Victoria, Queensland, Western Australia เป็นต้น
มาตรการเกี่ยวช่วยเหลือด้านสินเชื่อ
o (22 มี.ค. 63) รัฐบาลมีมาตรการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs สำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID19 จำนวน 50% ของวงเงินสินเชื่อ พร้อมทั้งเร่งกระบวนการพิจารณาสินเชื่อให้เร็วขึ้น โดยมาตรการ
นี้เป็นมาตรการที่ใช้ประกอบวงเงิ น Term Funding Facility ของ RBA (รายละเอียดเพิ่มเติม ใน
นโยบายการเงินและมาตรการรักษาเสถียรภาพด้านล่าง)
o สมาคมธนาคารออสเตรเลีย (Australia’s Banking Association) ผ่อนปรนลูกหนี้ให้สามารถเลื่อนการ
ชำระหนี้เป็นเวลา 6 เดือน สำหรับธุรกิจที่มีหนี้ต่ำกว่า 10 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (จากเดิม 3 ล้าน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย) ซึ่งครอบคลุมถึง 98% ขอวงเงินสินเชื่อธุรกิจใน ธพ. ของออสเตรเลีย
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Stimulus package ดังกล่าวมีระยะเวลารวม 5 ปี (ปีงบประมาณ 62/63 – 66/67) อย่างไรก็ดี วงเงิน 99% ของ stimulus package จะเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 62/63 – 63/64 นอกจากนี้ งบประมาณข้างต้นไม่รวมวงเงินและมาตรการช่วยเหลือของแต่ละรัฐ และ การประกาศเพิ่มการใช้จ่ายสาธารณสุข มูลค่า
2.4 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพื่อการควบคุมโรค COVID-19 เมื่อ 11 มี.ค. 63
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o Australian Prudential Regulatory Authority (APRA) ได้ ผ่ อนคลายเกณฑ์ กำกั บสถาบั นการเงิ น เพื่ อ
สนับสนุนให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อแก่ลูกค้า อาทิ ผ่อนคลายเกณฑ์ bank capital ratios เป็นการชั่วคราว
o ช่วยเหลือ non-Authorised Deposit-Taking Institutions (non-ADI) และ smaller ADI ผ่านการ
จัดตั้ง the Australian office financial management (AOFM) พร้อมกองทุน 15 พันล้านดอลลาร์
ออสเตรเลีย โดยจะลงทุนใน primary market securitisations ของ non-ADI และ smaller ADI
o (30 มี.ค. 63) JobKeeper Payment ให้เงินช่วยเหลือค่าจ้างแก่นายจ้าง (มาตรการเดียวกันกั บการ
ช่วยเหลือครั วเรื อนด้ านล่าง) โดยนายจ้างที ่มีส ิทธิ ์ได้รั บเงิ นช่ วยเหลื อจะต้ อง (1) มีรายได้น้อยกว่ า
1 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และรายได้ลดลงมากกว่า 30% ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 63 หรือ (2) มีรายได้
มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และได้รับผลกระทบทำให้รายได้ลดลงมากกว่า 50%
มาตรการดูแล o (22 มี.ค. 63) ให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ว่างงานคนละ 550 ดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยจ่ายทุก 2 สัปดาห์
เป็นระยะเวลา 6 เดือน (วงเงินรวม 14.1 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย)
ครัวเรือนและ
o (12 มี.ค. 63) ให้เงินแก่ครัวเรือนที่เป็นผู้รับสวัสดิการรัฐ (เช่น ผู้รับบำนาญ) ครัวเรือนละ 750
การจ้างงาน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยจ่าย 2 ครั้ง ในเดือน มี.ค. และ ก.ค. 63
o (22 มี . ค. 63) อนุ ญ าตให้ ถ อนเงิ น กองทุ น สำรองเลี ้ ย งชี พเพื ่ อ การเกษี ย ณอายุ ได้ ก ่ อ นกำหนด
ปีละ 10,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในปีงบประมาณ 62-63 และ 63 – 64
o (22 มี.ค. 63) มาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ อาทิ ผ่อนคลายเกณฑ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม
o (30 มี . ค. 63) JobKeeper Payment ให้ เ งิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า จ้ า งแก่ น ายจ้ า ง (wage subsidy)
โดยลูกจ้างจะได้รับเงินคนละ 1,500 ดอลลาร์ออสเตรเลียทุกสองสัปดาห์ นานสุดถึง 6 เดือน โดยเริ่มนับ
ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 63 และจะเริ่มจ่ายในเดือน พ.ค. 63 โดยวงเงินรวมของมาตรการนี้สูงถึง
130 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (6.5% ต่อ GDP) ซึ่งนับเป็นมาตรการที่มีวงเงินใหญ่ที่สุดใน package
o (2 เม.ย. 63) อุดหนุนค่าใช้จ่าย childcare service ฟรีแก่ทุกครัวเรือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o (4 มิ.ย. 63) ‘HomeBuilder’ program เพื่อสนับสนุนการจ้างงานภาคการก่อสร้างที่อยู่อาศัย โดยรัฐบาล
จ่ายเงินจำนวน 25,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ให้ครัวเรือนที่สร้างบ้านใหม่ หรือ renovate บ้านปัจจุบัน
o (25 มิ.ย. 63) ‘JobMaker’ package สำหรับช่วยเหลือ Arts and Entertainment Industry
เพื่อให้มีการจ้างงาน จำนวนวงเงิน 250 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยแบ่งเป็นเงินทุนเพื่อช่วยเหลือ
การผลิต และอีกส่วนเป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อผลิตและสร้าง concerts และ festivals
o (21 ก.ค.63) ขยายระยะเวลา JobKeeper Payment ให้ถึง 28 มีนาคม 2021 เพื่อสนับสนุนการจ้าง
งาน จำนวนวงเงินเพิ่ม เติม 32 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยลูกจ้างจะได้รับเงินคนละ 1,200
ดอลลาร์ออสเตรเลีย ทุกสองสัปดาห์ จาก 28 ต.ค. 63 ถึง 3 ม.ค. 64 และจะลดเป็นคนละ 1,000
ดอลลาร์ออสเตรเลียทุกสองสัปดาห์ จาก 4 ม.ค. 64 ถึง 28 มี.ค. 64
นโยบายการเงิน (19 มี.ค. 63) ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีมาตรการเสริมสภาพคล่องในตลาดการเงิน
และมาตรการ o ใช้มาตรการ Yield Curve Control โดยมีเป้าหมายอัตราผลตอบแทน (Yield) ของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี
อยู่ที่ 0.25% โดยจะเข้าซื้อ Government bonds และ semi-government securities ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 63
รักษา
o ประกาศเงินให้กู้ยืมแก่ ธพ. (Term Funding Facility) เพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก่ SMEs ในอัตรา
เสถียรภาพ
ดอกเบี้ยคงที่ที่ 0.25% วงเงินรวม 90 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
o ทำธุรกรรม repurchase agreement (repo) อายุ 1 และ 3 เดือน ในทุกวัน และทำธุรกรรม repo
ระยะยาว (6 เดือน ขึน้ ไป) อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
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จีน
ทางการจีน ทั้งรัฐบาลและธนาคารกลางจีน (PBOC) มีมาตรการออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยมาตรการมีทั้งระดับมหภาคและ
มาตรการที่เน้นเฉพาะกลุ่ม รวมถึงมาตรการเพิ่มเติมที่ออกโดยรัฐบาลของแต่ละมณฑล โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
มาตรการ
ช่วยเหลือ
ภาคธุรกิจ
และ SMEs

มาตรการระดับประเทศ
o (17 ก.พ. 63) PBOC ลดอัตราดอกเบี้ย 1y LPR ลง 10bps มาที่ 4.05% และ 5y LPR จำนวน 5bps
มาที่ 4.75% ทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของภาคธุรกิจปรับลดลง
o (21 ก.พ. 63) State Taxation Administration ยกเว้น social security collection (เช่น กองทุน
เงินบำนาญ เงินช่วยเหลือคนว่างงานและพนักงานที่ได้ รับบาดเจ็บ) ให้แก่บริษัทขนาดใหญ่และ SMEs
เป็นเวลาไม่เกิน 5 เดือนและ 3 เดือนตามลำดับ
o (25 ก.พ. 63) PBOC เพิ่มโควตาการ refinance สินเชื่อในโครงการ ‘COVID-19 prevention’ เป็น
500 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 300 พันล้านหยวน และอัตราดอกเบี้ยการ refinance สำหรับ
ธุรกิจที่เกี่ยวกับการเกษตรและสำหรับธุรกิจ SMEs จะลดลง 25bps มาที่ 2.5% โดย refinancing
quota ดังกล่าวจะให้กับธุรกิจในกลุ่มภาคการเกษตร อาทิ เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ กลุ่มผู้ส่งออก และ
ธุรกิจด้านร้านอาหารและโรงแรม
o (24 ก.พ. 63) National Health Security Admission ลดการเก็ บ เงิ น ทุ น สำรองเพื ่ อ เป็ น
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานให้แก่บริษัทเอกชนลง 50% (เป็นเวลาไม่เกิน 5 เดือน) ซึ่งจะช่วยลด
ภาระให้แก่ภาคธุรกิจรวมจำนวน 150 พันล้านหยวน
o (1 มี.ค. 63) PBOC และคณะกรรมการกำกับดูแลธนาคารกำหนดให้ ธพ. ในมณฑลหูเป่ยมี grace
period ให้กับบริษัททุกแห่ง ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตั้งแต่
วันที่ 25 ม.ค. – 30 มิ.ย. 63 และไม่คิดดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากการผิดนัดชำระหนี้
o (1 มี.ค. 63) กระทรวงคมนาคมสนับสนุนบริษัทที่ให้บริการแท็กซี่ โดยการลดค่าธรรมเนียมและให้เงิน
สนับสนุนเพิ่มเติม
o (5 มี.ค. 63) China State Railway Group ลดค่าขนสั่งทั่วไป (logistic miscellaneous fee) ลง 50%
มีผลจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63
o (6 มี.ค. 63) China Securities Regulatory Commission ลดอัตราส่วนการหัก เงิน เข้ ากองทุ น
คุ้มครองนักลงทุน (Investor protection fund) ของบริษัทหลักทรัพย์
o (9 มี.ค. 63) Civil Aviation Administration of China ลดค่าบริการสนามบินลง 10% และจะเร่ง
โครงการลงทุนจำนวน 100 พันล้านหยวน ให้แล้วเสร็จในปี 63
o (10 มี.ค. 63) China Custom ลดค่าธรรมเนียมให้กับผู้ส่งออก อาทิ ค่าปรับจากการสำแดงสินค้าล่าช้า
และชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า
o (12 มี.ค. 63) กระทรวงพาณิชย์เพิ่มการคืนภาษีรายได้การส่งออกและเพิ่มวงเงินสินเชื่อที ่ เป็ น
foreign trade ให้แก่ผู้ส่งออกจีน
o (13 มี.ค. 63) PBOC ลดสัดส่วนการกัน เงินสำรองของ ธพ. (Targeted Reserve Requirement
Ratio หรือ Targeted RRR) จำนวน 50-100bps เฉพาะธนาคารขนาดใหญ่และขนาดกลางและมี
‘financial inclusion loans’ ในสัดส่วนตามที่ PBOC กำหนด และลด RRR เพิ่มอีกจำนวน 100bps
สำหรับธนาคารที่เป็น joint-stock
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o (17 มี.ค. 63) National Development and Reform Commission (NDRC) ประกาศลดราคา
น้ำมันค้าปลีกทั้งแก๊สโซลีนและน้ำมันดีเซลลง มูลค่า 1,015 หยวน และ 975 หยวนต่อตัน ตามลำดับ
o (24 มี.ค. 63) Shanghai Municipal Commission of Economy and Informatization ประกาศ
มาตรการสนับสนุนให้ธุรกิจ SMEs กลับมาทำงานเป็นปกติ โดยเฉพาะธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ต้องการจะขยายธุรกิจเป็นบริษัทมหาชน โดยรัฐบาลจะขอให้ ธพ. ปล่อยสินเชื่อแบบพิเศษ
จำนวน 3 หมื่นล้านหยวน จัดตั้ง “green channel” เพื่อให้กระบวนการพิจารณาสินเชื่อเป็นแบบ fast
track และจั ด ทำแผนการให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ภายใต้ โ ครงการ “Science and Technology
Enterprise Listing Loan” ซึ่งรัฐบาลจะเพิ่มการค้ำประกันทางการเงินให้แก่บริษัทดังกล่าวด้วย
o (25 มี.ค. 63) กระทรวงการคลังลดภาษีที่ดินที่มีขนาดมากกว่า 6,000 ตร.ม. และใช้เป็นคลังเก็บ
สินค้าสำหรับสินค้าเกษตร สินแร่ และวั ตถุดิบที่ใช้ในการผลิตในโรงงาน เพื่อเป็นจุดพักสินค้าก่อน
กระจายสินค้าต่อไป โดยให้มีผลบังคับใช้ระหว่างปี 63 ถึงปี 65
o (27 มี.ค. 63) China railway group ให้ส่วนลดค่าตั๋วเดินทาง 45% สำหรับการเดินทางระหว่างเมือง
จำนวน 25 เมือง
o (29 มี.ค. 63) PBoC ลดอัตราดอกเบี้ย 7d reverse repurchase ลง 20bps มาที่ 2.2%
o (31 มี.ค. 63) China Taxation Administration จะทบทวนการให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนต่างชาติ
o (1 เม.ย. 63) กระทรวงการคลังจะให้การค้ำประกันทางการเงินแก่บริษัทขนาดเล็ก (small and
micro enterprises) และลดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันลงต่ำกว่า 1%
o (2 เม.ย. 63) กระทรวงการคลังอนุญาตให้โครงการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงชุมชนของรัฐบาลท้องถิ่น
สามารถระดมทุนโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นแบบพิเศษได้ (Local Government Special
Bond: LGSB) โดยเปลี่ยนให้เป็นโครงการที ่ผ่ านเกณฑ์ (qualified projects) ขณะที่โครงการด้ า น
อสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ รวมถึงโครงการที่ซื้อที่ดินเปล่า (land reserves) ยังไม่สามารถระดมทุนโดยการ
ออก LGSB ได้
o (3 เม.ย. 63) PBOC ลดอัตราส่วนกันสำรองของ ธพ. โดยเฉพาะธนาคารในชนบทและเขตเมืองเล็ก
(Targeted reserve requirement ratio) โดยลดจำนวน 50bps วันที่ 15 เม.ย. 63 และอีกจำนวน
50bps วันที่ 15 พ.ค. 63 ซึ่งการลด targeted RRR ทั้งสองครั้งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในระบบการเงิน
จำนวน 400 พันล้านหยวน นอกจากนี้ PBOC ยั ง ให้ ล ดอั ตราดอกเบี ้ย เงิ นฝากส่ วนเกินของ ธพ.
(excess reserves) ที่นำมาฝากกับ PBOC ลงจาก 0.72% เป็น 0.35%
o (7 เม.ย. 63) กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่อนคลายกฎเกณฑ์การจดทะเบียน
บริษัทผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาด (new energy vehicle: NEV) เป็นบริษัทใหม่ โดยยกเลิก
เกณฑ์ด้านความสามารถในการพัฒนาด้าน R&D
o (7 เม.ย. 63) China Securities Depository and Clearing Corporation ยกเลิกค่าธรรมเนียม
การสอบถามข้อมูลสำหรับนักลงทุน โดยมีผลวันที่ 7 เม.ย. 63
o (7 เม.ย. 63) Taxation Administration และ China Banking and Insurance Regulatory
Commission สนับสนุนด้านการเงินแก่ธุรกิจ SMEs โดยให้ ธพ. ในท้องถิ่นปล่อยกู้แก่ SMEs ที่มี
ประวัติการชำระภาษีดี
o (8 เม.ย. 63) กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศร่างแผน “New Energy Vehicles
Industry Development Plan (64-78)” เพื่อปรับปรุงการดำเนินนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรม
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o

o

o

o

การผลิตรถยนต์พลังงานสะอาด (NEV) และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้รถ NEV เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากช่วงที่
ผ่านมาบริษัทผลิตรถ NEV มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจมาก
(10 เม.ย. 63) The Communist Party of China (CPC) และ State Council ประกาศแนวทาง
การพัฒนาด้านการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกลไกตลาดมากขึ้นและลด
อุปสรรคด้านการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต โดยการปฏิรูปที่ดิน แรงงาน เงินทุน เทคโนโลยี และข้อมูล
(13 เม.ย. 63) Industrial and Commercial of China (ICBC) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์
สนับสนุนเงินทุนจำนวน 150 พันล้านหยวนสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออกและจัดจำหน่ายสินค้าจาก
ต่างประเทศ (foreign trade companies)
(15 เม.ย. 63) PBOC ลดอัตราดอกเบี้ย MLF เงินกู้ระยะกลางสำหรับ ธพ. (medium-term lending
facility) ระยะเวลา 1 ปีจาก 3.15% มาที่ 2.95% ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในระบบการเงินจำนวน
100 พันล้านหยวน
(20 เม.ย. 63) PBOC ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (loan prime rate: LPR) ระยะ 1 ปีจาก
4.05% มาที่ 3.85% และระยะ 5 ปี จาก 4.75% มาที่ 4.65% เพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมให้แก่ภาคธุรกิจ

o (24 เม.ย. 63) PBOC ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารพาณิชย์ระยะกลางแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
(Targeted Medium-Term Lending Facility: TMLF) ระยะเวลา 1 ปี ลงจำนวน 20bps มาที่
2.95% เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในตลาดการเงิน
o (30 เม.ย. 63) China Security Regulatory Commission และ National Development and
Reform Commission อนุมัติโครงการนำร่ อง (pilot program) ที่เป็นการลงทุนในโครงสร้ า ง
พื้นฐาน ในการระดมของทุนผ่านทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment
Trust: REITs)
o (30 เม.ย. 63) China Security Regulatory Commission ผ่อนคลายกฎเกณฑ์การจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีน โดยอนุญาตให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
(overseas-listed red-chip companies) ที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและมีสายการผลิตที่เข้มแข็ง และมี
มูลค่าตามราคาตลาดไม่ต่ำกว่า 20 พันล้านหยวนสามารถเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใน
ประเทศจีนได้ จากก่อนหน้านี้กำหนดมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทไว้ที่ไม่ต่ำกว่า 200 พันล้านหยวน
o (7 พ.ค. 63) State Administration of Foreign Exchange (SAFE) ประกาศยกเลิ ก การจำกั ด
โควตาการลงทุนสำหรับโครงการนักลงทุนสถาบันต่ างชาติที่มีค ุณสมบัติ เหมาะสม ( QFII) และ
โครงการนักลงทุนสถาบันต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการใช้เงินหยวน ( RQFII) รวมถึง
ปรับกฎเกณฑ์ในการลงทุนให้ซับซ้อนน้อยลง โดยเฉพาะด้านการโอนเงินกลับประเทศของนักลงทุน
ต่างชาติ โดยมีผลวันที่ 6 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป
o (9 พ.ค. 63) ทางการจี น ลดค่ า เช่ า ให้ ก ั บ ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก และขนาดกลางในภาคบริ ก ารที ่ เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลเป็นเวลา 3 เดือนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 63
o (16 พ.ค. 63) PBOC, China Banking and Insurance Regulatory, China Security Regulatory
Commission และ State Administration of Foreign Exchange ร่วมกันประกาศ 26 มาตรการ
ในการพัฒนาระบบการเงินภายในเขตเศรษฐกิจ Greater Bay Area 5 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนา
ด้านการค้า การลงทุนและการระดมทุน 2) เพิ่มการเปิดเสรีในภาคการเงิน 3) เพิ่มการเชื่อมโยงด้านตลาด
การเงินระหว่างกัน 4) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินภายในเขตเศรษฐกิจ และ 5) ลดความเสี่ยง
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ด้านระบบการเงิน นอกจากนี้ ยังให้มีการจัดตั้งกองทุน infra-related funds เพื่อสนับสนุนทางการเงิน
ให้กับองค์กรหรือหน่วยงานของจีน ฮ่องกง และมาเก๊า
o (18 พ.ค. 63) จีนประกาศลดภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ จำนวน 79 รายการ (เช่น สินแร่หายากและ
ทองคำ เป็นต้น) โดยปรับลดลงหลังจากมีการตอบโต้การเก็บภาษีกับสหรัฐฯ ซึ่งมีผลวันที่ 19 พ.ค. 63
จนถึง 18 พ.ค. 64
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o (1 มิ.ย. 63) PBOC ประกาศมาตรการสนับสนุน SMEs เพิ่มเติม โดย (1) ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ
เงินต้นและดอกเบี้ยจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 โดยธพ. ที่มีการขยายระยะเวลาการผ่อนชำระให้แก่ ธุรกิจ
ขนาดกลาง ขนาดเล็กและรายย่อยจะขอรับเงินรางวัลจำนวน 1% ของจำนวนเงินต้นที่มีการขยาย
ระยะเวลาการชำระหนี้ให้ลูกหนี้ออกไป และ (2) PBOC จะซื้อสินเชื่อของธนาคารขนาดเล็กและธนาคาร
ท้องถิ่นที่มีการปล่อยสินเชื่อให้แก่ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและรายย่อย ผ่านหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็น
พิเศษ (Special Purpose Vehicle: SPV) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธพ. ดังกล่าวในการปล่อยสินเชื่อได้
มากขึ้น โดยจัดสรรวงเงินจำนวน 4 แสนล้านหยวนผ่านการเพิ่มโควตาจาก relending facility โดยให้
SPV เป็นผู้ซื้อสินเชื่อจำนวน 40% ของสินเชื่อใหม่ที่มีปล่อยสินเชื่อตั้งแต่ 1 มี.ค. ถึง 31 ธ.ค. 63
o (2 มิ.ย. 63) ทางการจีนประกาศแผนแม่บทในการตั้งมณฑลไห่หนานเป็นเขตการค้าเสรี (free trade
zone) โดยให้มีการร่างนโยบายให้แล้วเสร็จภายในปี 2568 และเติบโตได้อย่างยั่งยืนภายในปี 2578 การ
ร่างนโยบายดังกล่าวประกอบด้วย (i) กำหนดอัตราภาษีสูงสุดสำหรับภาษีนิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาอยู่ที่ระดับ 15% สำหรับบริษัท/กลุ่ม talents (ii) ให้มีการยกเว้นภาษีนำเข้าในบางกลุ่มสินค้า
(iii) เพิ่มโควตาการซื้อสินค้าปลอดภาษี (offshore duty free) เป็น 100,000 หยวนต่อคนต่อปี และ (iv)
ยกเว้นภาษีนิติบุคคลจนถึงปี 2025 สำหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคการท่องเที่ยว ภาค
บริการแบบใหม่ และอุตสาหกรรม hi-tech
o (12 มิ.ย. 63) China Security Regulatory Commission จัดตั้ง platform สำหรับการเสนอหุ้น
ใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปในครั้งแรก (IPO) ในตลาดหุ้น Chinext โดยกำหนดให้ (i) เป็นตลาดสำหรับ
บริษัทที่มี growth innovative และเป็นบริษัท start-ups (ii) ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาและลด
ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทหลักทรัพย์ในตลาด Chinext และ (iii) ยกเว้นการกำหนดราคา IPO ที่
เสนอขายสูงสุดและยกเลิกการกำหนดราคาซื้อขายต่อวันไม่เกิน 20% ในสัปดาห์แรกของการเสนอขาย
หลักทรัพย์
o (18 มิ.ย. 63) PBOC ลดอัตราดอกเบี้ย 14-day reverse repo ลง 20bps มาที่ระดับ 2.35%
o (22 มิ.ย. 63) National Energy Administration เผยแพร่แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน
ของปี 2020 โดยกำหนดให้ผลิตน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ 1% และ 4.3%
ตามลำดับ และเพิ่มการผลิตพลังงานหมุนเวียนโดยการปรับลดสัดส่วนการใช้ถ่านหินในการผลิตพลังงาน
o (25 มิ . ย. 63) National Development and Reform Commission และกระทรวงพาณิ ช ย์
กำหนดกิจการที่ห้ามลงทุนจากการลงทุนของต่างประเทศ (negative lists) โดยกำหนดกิจการที่ห้าม
ลงทุนลดลงเหลือ 33 จาก 40 รายการ และรายการห้ามลงทุนในเขตการค้าเสรีลดลงเหลือ 30 จาก 37
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o (29 มิ . ย. 63) PBOC, the Hong Kong Monetary Authority และ the Monetary Authority
of Macao ร่วมกันจัดตั้งโครงการ Wealth Management Connect ซึ่งอนุญาตให้ผู้มีถิ่นฐานในเขต
เศรษฐกิ จ Greater Bay Area (GBA) สามารถลงทุ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น ที ่ เ ป็ น Wealth
Management products ที่ออกโดยธนาคารในเขต GBA ได้
o (1 ก.ค. 63) PBOC ประกาศลดอั ต ราดอกเบี ้ ย re-lending และ re-discounting facilities ลง
25bps โดยมีผลวันที่ 1 ก.ค. 63 โดยอัตราดอกเบี้ย re-lending facility ลดลงมาอยู่ที่ 1.95% 2.15%
และ 2.25% สำหรั บ ระยะเวลา 3 เดื อ น 6 เดื อ น และ 1 ปี ตามลำดั บ ขณะที ่ อ ั ต ราดอกเบี ้ ย rediscounting อยู่ที่ 2%
o (21 ก.ค. 63) State Council ประกาศมาตรการสนับสนุนการลงทุน โดย (i) ลดกระบวนการพิจารณา
คำขออนุญาตการลงทุนและการก่อสร้างจากทางการ (ii) ลดข้อจำกัดและอุปสรรคการลงทุนในภาค
การศึกษาและการแพทย์ และอื่นๆ (iii) ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
(iv) เพิ่มประสิทธิภาพการนำเข้าและส่งออกสินค้า และ (v) ผ่อนคลายข้อจำกั ดสำหรับการลงทุนของ
บริษัทต่างชาติ
o (3 ส.ค. 63) ทางการจีนประกาศเริ่มใช้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (infra-REIT) เป็น
pilot program โดยโครงการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะต้องมีการายละเอียดครบถ้วนตามที่กำหนด มี
ระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดไม่น้อยกว่า 4%
o (4 ส.ค. 63) State Council ประกาศมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ โดย
ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและด้านการระดมทุน เช่น บริษัทที่ดำเนินกิจการมานานกว่า 15 ปี จะได้รับ
การยกเว้นภาษีนิติบุคคลเป็นเวลา 10 ปี หากบริษัทมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต
o (12 ส.ค. 63) State Council ประกาศ 15 มาตรการสนับสนุนบริษัทส่งออกและบริษัทของต่างชาติ
ที่มีการใช้แรงงานในการผลิตสูง โดยจะได้รับการพิจารณาลดค่าธรรมเนียมและเงินสนับสนุนการดำเนิน
ธุรกิจเพิ่มเติม
o (31 ส.ค. 63) PBOC ประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างสถาบันรับฝากเงินเป็นหนึ่งในอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงในการดำเนินนโยบายการเงินและเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับอ้างอิงในตลาดการเงิน
o (18 ก.ย. 63) PBOC ประกาศนโยบายในการใช้เงินหยวนระหว่างประเทศ (cross border yuan
policy) เพื่อลดกระบวนการในการแลกเงินหยวนและการใช้เงินหยวนสำหรับการทำธุรกรรมอื่นๆ
มาตรการของแต่ละมณฑล
o (25 ก.พ. 63) รัฐบาลมณฑลปักกิ่งให้ ธพ. มี grace period กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบไปจนถึงอย่าง
น้อย 30 มิ.ย. 20 ในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืน
o (25 ก.พ. 63) รัฐบาลมณฑลหูเป่ย ลด VAT จำนวน 5% ให้กับธุรกิจขนาดเล็กระหว่างวันที่ 1 มี.ค. ถึง
ปลายเดือน พ.ค. 20
o (26 ก.พ. 63) รัฐบาลมณฑลเซี่ยงไฮ้ให้เงินสนับสนุนธุรกิจโรงภาพยนตร์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างภาพยนตร์
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o (3 มี.ค. 63) รัฐบาลมณฑลเจียงซูประกาศมาตรการดูแลภาคอสังหาริมทรัพย์ อาทิ เลื่อนการจ่ายภาษี
ให้กับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และภาษีจากการซื้อขายสินทรัพย์ รวมถึงผ่อนคลายกฎระเบียบการขาย
โครงการที่อยู่อาศัยแบบ presale
o (5 มี.ค. 63) รัฐบาลมณฑลปักกิ่งลดค่าประกันด้านการรักษาพยาบาลของบริษัทเอกชนลง 50% มีผล
ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63
o (6 มี . ค. 63) รั ฐ บาลมณฑลเหลี ย วหนิ ง ยกเลิ กการเก็บ เงิ นประกั นสั ง คมของ SMEs ตั ้ งแต่เดือน
ก.พ. – มิ.ย. 63
o (7 มี.ค. 63) รัฐบาลมณฑลเฮย์หลงเจียง จัดตั้งกองทุน “SMEs stability fund” มูลค่า 10 พันล้านหยวน
o (10 มี.ค. 63) รัฐบาลมณฑลเหอหนาน อนุญาตให้บริษัทที่ปล่อยสิน เชื่อรายย่อย (Micro loan
companies) ปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มขึ้น ให้กับบริษัทที่ช่วยการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 และ
เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ ขณะที่บริษัทปล่อยสินเชื่อเป็นของรัฐบาล (SOE) ให้
ลดค่าธรรมเนียมการปล่อยกู้ต่อปีลง 5%-10%
o (17 มี.ค. 63) รัฐบาลมณฑลเซี่ยงไฮ้ประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้ส่งออกให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้
ตามปกติ เช่น การเปิดท่าเรือและการขนส่งสินค้า รวมถึงให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
o (19 มี.ค. 63) รัฐบาลมณฑลหูเป่ยลดอัตราส่วนเงินทุนขั้นต่ำสำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(capital ratio) ลงจาก 20% เป็น 15% เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ทางหลวง และทางรถไฟ
รวมถึงสร้างชุมชนเขตเมือง
o (19 มี.ค. 63) รัฐบาลมณฑลเซี่ยงไฮ้ออกมาตรการสนับสนุนบริษัทที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก
COVID-19 เช่น บริษัทที่ยังเปิดทำการช่วงตรุษจีนเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคจะได้รับเงิน
สนับสนุนจำนวน 1,500 หยวนต่อพนักงาน 1 คน และบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านโรงแรม ร้านอาหาร
สถานบันเทิง การท่องเที่ยวและการขนส่ง จะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 800 หยวนต่อคน อย่างไรก็ตาม
แต่ละบริษัทจะได้รับไม่เกิน 5 ล้านหยวนต่อบริษัท
o (25 มี.ค. 63) รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งจะขึ้นอัตราคืนภาษีส่งออก (export tax rebate) สำหรับสินค้า
จำนวน 1,084 รายการ (เช่น เครื่องสุขภัณฑ์ที่เป็นเซรามิก พลาสติก มีดและกรรไกร) จาก 10% เป็น
13% และอีก 380 รายการ จาก 6% เป็น 9%
o (25 มี.ค. 63) เมืองอู่ฮั่น (มณฑลเหอเป่ย) ออกมาตรการเพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจกลับ มาดำเนิน
กิจการได้ตามปกติ โดยให้ 1) จัดตั้งกองทุนสนับสนุน SMEs จำนวน 2 หมื่นล้านหยวน สำหรับการ
ปล่อยสินเชื่อแบบไม่มีอัตราดอกเบี้ย (zero interest rate loan) หรือคืนดอกเบี้ยจ่ายในภายหลัง (loan
interest rebate) และ 2) ให้ ม ี ก ารลดค่ า ธรรมเนี ย ม ภาษี อ ั ต ราการเก็ บ เงิ น สมทบเข้ า กองทุ น
ประกันสังคม และภาษีการใช้สาธารณูปโภคและค่าขนส่งสาธารณะ
o (27 มี.ค. 63) รัฐบาลมณฑลเหอนานสนับสนุนเงินกู้ มากกว่า 1 พันล้านหยวน เพื่อช่วยธุรกิจ ด้าน
ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
o (29 มี.ค. 63) รัฐบาลมณฑลเสฉวนออกมาตรการช่วยเหลือธุร กิจด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์สามารถขอคืนอัตราดอกเบี้ยจ่ายจากสินเชื่อที่มีอยู่จำนวนไม่เกิน 1 ล้าน
หยวน ขณะที่บริษัททัวร์จะได้รับเงินช่วยเหลือแบบครั้งเดียว (one-off) จำนวนไม่เกิน 200,000 หยวน
และโรงภาพยนตร์ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่ 30,000 จนถึง 100,000 หยวน
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มาตรการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ

o (7 เม.ย. 63) เมืองเสินเจิ้น (มณฑลกวางตุ้ง) ลดราคาก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ 0.13 หยวนต่อ
ลูกบาศก์เมตร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึง 30 มิ.ย. 63
o (11 เม.ย. 63) รัฐบาลมณฑลปักกิ่งผ่อนคลายเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนค่าเช่าบ้าน โดยจะให้เงิน
อุดหนุนครอบคลุมมากขึ้นจากเดิมที่กำหนดระดับรายได้ของผู้เช่า (household income threshold) ที่
2,400 หยวนต่อเดือนเป็น 4,200 หยวนต่อเดือน
o (16 เม.ย. 63) เมื อ งหลานโจว (มณฑลกานซู ) ลดอั ต ราการวางเงิ น ดาวน์ ส ำหรั บ การซื้ อ
อสังหาริมทรัพย์ในเชิงพาณิชย์มาที่ 50% จาก 70%
o (15 พ.ค. 63) เมืองอู่ฮั่น (มณฑลหูเป่ย) ประกาศมาตรการสนับสนุนการซื้อรถยนต์ โดยการให้เงินอุดหนุน
3% ของมูลค่ารถยนต์แต่ไม่เกิน 5,000 หยวนต่อคัน สำหรับรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน และผลิตและจดทะเบียนใน
เมืองอู่ฮั่น ขณะที่รถยนต์พลังงานสะอาดจะได้รับเงินอุดหนุนไม่เกินจำนวน 10,000 หยวนต่อคัน
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o (3 ส.ค. 63) รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งประกาศ 80 มาตรการสนับสนุนการลงทุนและการระดมทุนใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะลดข้อกำหนดในการทำธุรกรรมด้านอัตราแลกเปลี่ยน และเพิ่ มการเข้าถึงภาค
การเงิน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทประกัน
o (19 ก.พ. 63) รัฐบาลเมืองฝอซาน (เมืองหนึ่งในมณฑลกวางตุ้ง) ประกาศมาตรการอุดหนุนการซื้อรถ
คันแรกเป็นเวลา 1 ปี เริ่ม 1 มี.ค. 63 นี้
o (20 ก.พ. 63) รัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง ให้เงินอุดหนุนการซื้อรถยนต์พลังงานสะอาด (New energy
vehicles) ระหว่างเดือน มี.ค. ถึง ธ.ค. 63 จำนวน 10,000 หยวนต่อ NEV 1 คัน และ 3,000 หยวนต่อ
คันสำหรับรถยนต์ที่ได้รับมาตรฐาน “Nation IV” emission standard
o (26 ก.พ. 63) รั ฐ บาลมณฑลชานตง ให้ เงิ น สนั บ สนุ นจำนวน 12.7 พั น ล้ า นหยวน ในการสร้ า ง
โครงสร้างพื้นฐาน แบ่งเป็น 3.6 พันล้านหยวนเพื่อสร้างระบบราง และ 9.1 พันล้านหยวนเพื่อสร้างถนน
o (5 มี.ค. 63) รัฐบาลมณฑลหูหนานประกาศโครงการลงทุนจำนวน 105 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 1 ล้าน
ล้านหยวน (รวมโครงการปรับปรุงสนามบิน Changsha และปรับปรุงทางหลวงอีก 12 โครงการ)
o (5 มี.ค. 63) รัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง ประกาศโครงการลงทุนจำนวน 1,230 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 5.9
ล้านล้านหยวน
o (19 มี.ค. 63) รัฐบาลมณฑลเจียงสีออกมาตรการสนับสนุนการบริโภค อาทิ 1) การให้คูปองส่วนลด
สำหรับการท่องเที่ยวในมณฑล 2) เริ่มโครงการให้มีวันหยุดที่ยืดหยุ่นขึ้นเป็น 2.5 วัน เริ่มไตรมาส 2 และ
ให้ลดจำนวนชั่วโมงการทำงานต่อวันลงแต่สามารถไปทำงานวันอื่นเพิ่มได้ และ 3) ลดราคาตั๋วสำหรับ
สถานที่ท่องเที่ยวที่กำหนดไว้ทุกช่วงบ่ายของวันศุกร์
o (25 มี.ค. 63) กระทรวงพาณิชย์ให้รัฐบาลท้องถิ่นพิจารณาออกมาตรการสนับสนุนการซื้อรถยนต์ท่ใี ช้
พลังงานสะอาด (NEV) เพื่อผลักดันให้ประชาชนหันมาใช้รถ NEV มากขึ้น
o (25 มี.ค. 63) รัฐบาลมณฑลเจ้อเจียงประกาศแนวทางการกระตุ้นการบริโภค ซึ่งประกอบด้วยการทยอย
ผ่อนคลายกฎเกณฑ์การซื้อรถยนต์ในเมืองหางโจว และรัฐบาลจะให้หน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิ สาหกิจ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการทำงาน 4.5 วันต่อสัปดาห์ เพื่อเพิ่มเวลาพักผ่อนมากขึ้น
o (25 มี.ค. 63) เมืองหางโจว (มณฑลเจ้อเจียง) เพิ่มโควตาการซื้อรถยนต์นั่งจำนวน 20,000 คันในปี 63
และแจกคูปองซื้อของรวมมูลค่า 1.68 พันล้านหยวน
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o (30 มี.ค. 63) รัฐบาลจีนเพิ่ม upper limit การใช้พันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นแบบพิเศษ (LGSB) ที่ใช้
เป็นส่วนทุนของโครงการจาก 20% เป็น 25% สำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของทุกมณฑล
o (1 เม.ย. 63) รัฐบาลมณฑลเจิ้งโจวแจกคูปองซื้อของประมาณ 400 ล้านหยวน โดยแบ่งเป็นสอง 2
ประเภท ได้แก่ คูปองจำนวน 320 ล้านหยวนใช้สำหรับคูปองทั่วไป และอีก 80 ล้านหยวนเป็นคูปอง
สวัสดิการสำหรับคนเฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้มีรายได้น้อยและบุคคลกลุ่มพิเศษ และจะเริ่มออกคูปองครั้งแรก
จำนวน 50 ล้านหยวนวันที่ 3 เม.ย.
o (7 เม.ย. 63) เมืองหางโจว (มณฑลเจ้อเจียง) ประกาศโครงการก่อสร้างสำหรับปี 63 ซึ่งประกอบด้วย
โครงการสร้างถนนจำนวน 328 โครงการ จำนวน 26 พันล้านหยวน
o (14 เม.ย. 63) มณฑลสีฉวนประกาศมาตรการ 1) สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ขนส่งและอื่นๆ โดยมีเป้าหมายทั้งปีอยู่ที่ 190 พันล้านหยวน และ 2) สนับสนุนการบริโภคภาคเอกชน
โดยการให้บริษัทเอกชนและประชาชนหยุดพักผ่อนในช่วง Labour Day Golden Week (1-5 พ.ค. 63)
o (16 เม.ย. 63) รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งออกมาตรการกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชน โดยการ 1) สนับสนุน
การปล่อยสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน (unsecured loans) สำหรับการซื้อรถยนต์ของลูกค้าที่มีประวัติการ
ชำระหนี้ดี 2) ให้เงินอุดหนุนการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ 3) พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในเขตท้องถิ่น
o (28 เม.ย. 63) กระทรวงการคลังจีนออกมาตรการเพื่อสนับสนุนการใช้รถยนต์อย่างยั่งยืนและกระตุ้น
การซื้อรถยนต์ โดยการ 1) เลื่อนการเปลี่ยนมาตรฐานการปล่อยมลพิษ หรือ “China VI” จากเดือน ก.ค.
63 เป็นเดือน ม.ค. 64 2) ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนการซื้อรถ NEV ไปถึงปลายปี 65 3) สนับสนุนให้
ยกเลิกการใช้รถบรรทุกที่ใช้น้ำมันดีเซล 4) พัฒนาระบบการซื้อ -ขายรถยนต์มือสอง และ 5) ให้สถาบัน
การเงินลดอัตราการผ่อนเงินดาวน์และอัตราดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนการซื้อรถยนต์ ขณะที่รัฐบาลบาง
มณฑลจะเพิ่มโควตาการขออนุมัติมีป้ายทะเบียนรถยนต์ และยกเว้นการเสียภาษีรถยนต์เป็นเวลา 2 ปี
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o (12 ก.ค. 63) รัฐบาลมณฑลเจ้อเจียงประกาศแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระยะเวลา 3 ปี เพื่อ
สร้างสถานีรับส่งสัญญาณ 5G จำนวน 120,000 สถานี และ cloud data center ขนาดใหญ่จำนวน 25
แห่ง เพื่อให้สามารถใช้สัญญาณ 5G ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในปี 2565
o (24 ส.ค. 63) เมืองอู่ฮั่น (มณฑลหูเป่ย) แจกคูปองจำนวน 80 ล้านหยวนสำหรับการท่องเที่ยวภายใน
มณฑลและเชิงวัฒนธรรม
o (21 ก.ย. 63) รัฐบาลมณฑลหูเป่ยประกาศแผนการลงทุนสำหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงานจำนวน 90 พันล้านหยวน ระยะเวลา 3 ปี
มาตรการ
o (19 ก.พ. 63) กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงทางสังคมออกมาตรการดูแลเสถียรภาพ
ดูแล
ตลาดแรงงาน อาทิ ธุรกิจ SMEs ที่มีการ layoff พนักงานน้อ ยว่า 5.5% จะได้รับการคืนภาษี จ าก
ครัวเรือน
ค่าธรรมเนียมบางส่วนที่จ่ายในปีก่อน และให้เงินช่วยเหลือกับคนที่ตกงานในมณฑลที่ได้รับผลกระทบ
และการจ้าง o (3 มี.ค. 63) State Taxation Administration เลื่อนการจ่ายภาษีเดือนมี.ค. 63 จากวันที่ 16 เป็น 23
งาน
o (19 มี.ค. 63) กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงทางสังคมสนับสนุนให้จัดตั้งบริษัทหางาน
ออนไลน์ที่มีตำแหน่งงานรองรับกว่า 10 ล้านตำแหน่งเพื่อจัดหางานระหว่างวันที่ 20 มี.ค. - 30 มิ.ย. 63
เพื่อสนับสนุนการจ้างงานและให้ภาคธุรกิจกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติ
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ฮ่องกง
(15 ก.ย. 63) รัฐบาลฮ่องกงประกาศมาตรการเยียวยาและลดผลกระทบ COVID-19 เพิ่มเติมอีกจำนวน 24 พันล้านดอลลาร์
ฮ่องกง (คิดเป็น 0.8 ต่อ GDP) โดยเพิ่มเติมจาก 1) มาตรการสำหรับ Anti-Epidemic Fund จำนวน 30 พันล้านดอลลาร์
ฮ่องกง และ 2) งบประมาณปี 63/64 จำนวน 120 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง และ 3) มาตรการเยียวยาและลดผลกระทบจาก
COVID-19 จำนวน 137.5 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง รวมเป็นมาตรการจากภาครัฐทั้งหมดขณะนี้จำนวน 311.5 พันล้าน
ดอลลาร์ฮ่องกง (คิดเป็นประมาณ 11% ต่อ GDP โดยสัดส่วนที่เป็นการใช้จ่ายของรัฐ เงินช่วยเหลือและเงินโอน รวมถึง
การลดภาษีคิดเป็น 9.7% ต่อ GDP)
มาตรการ
ช่วยเหลือ
ภาคธุรกิจ
และ SMEs

o งบประมาณจำนวน 16.9 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง 1 เป็นการให้เงินแบบ one-off แก่ธุรกิจค้าปลีก
และร้านอาหาร และธุรกิจอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
o สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ธุรกิจ SMEs โดยรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกันเต็มจำนวน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ
ไม่เกินจำนวน 2 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงต่อธุรกิจ ลดค่าใช้จ่ายด้านภาษีนิติบุคคล และยกเว้นค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ และค่าเช่าในการเช่าสินทรัพย์ของรัฐ (เป็นเงินจัดสรรภายใต้งบประมาณรัฐฯ ประจำปี 63/64)43
o The Airport Authority Hong Kong ออกมาตรการเยียวยา partner ของท่าอากาศยานฮ่องกง
ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เนื่องจากผู้โดยสารปรับลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะร้านค้าปลีกและร้านอาหาร
โดยการลดค่าเช่าสถานที่และค่าธรรมเนียม ramp handling และค่าบริการสนามบินอื่น ๆ เป็นต้น
o เพิ ่ ม จำนวนผู ้ ป ระกอบการที ่ จ ะรั บ การช่ ว ยเหลื อ ตาม SME Financing Guarantee Scheme
จาก 20,000 เป็น 50,000 บริษัท และขยายวงเงินกู้ที่รัฐบาลช่วยค้ำประกันเพิ่มขึ้น
o ช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก 16 ประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจสายการบิน
ธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจด้านการศึกษา ซึ่งเป็นการให้เงินช่วยเหลือแบบ one-off
o ลดค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล จาก 50% เป็น 75% ระหว่างเดือน เม.ย. ถึง ก.ย. 63
o เลื่อนระยะเวลาเวลาการชำระภาษีนิติบุคคลและรายได้บุคคลธรรมดาออกไปจนถึงเดือน มิ.ย. 63
o Hong Kong Monetary Authority (HKMA) ให้ ธพ.ช่วยลดแรงกดดันด้านกระแสเงินสดให้กั บธุ ร กิ จ
SMEs โดยการพักการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้ธุรกิจ SMEs เป็นเวลา 6 เดือนระหว่างวันที่ 1
พ.ค. ถึง 31 ต.ค. 63 ทั้งนี้ ธพ. จะเป็นคนคัดกรองลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติตามที่ HKMA กำหนดเองก่อนจะยื่น
ข้อเสนอการพักการชำระหนี้แก่ลูกหนี้ดังกล่าว
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o ให้เงินช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่และการ
กลับมาใช้มาตรการ social distancing ที่เข้มงวดขึน้ รวมเป็นจำนวน 4.5 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง
o ลดค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลเพิ่มเติม รวมถึงขยายระยะเวลาการลดค่าธรรมเนียม
อื่นๆ ออกไปอีก 1 ปี รวมเป็นจำนวน 6 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง
o เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการให้เงินช่วยเหลือตาม SME Financing Guarantee Scheme

มาตรการ
ดูแล

o ให้เงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกงกับคนที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป เพื่อเยียวยา
ประชาชนในยามที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ เช่น ในกรณีที่มีการประท้วงและมีโรคระบาดอยู่ ในขณะนี้

43

งบประมาณรัฐปี 63/64 (เริม่ ใช้ 1 เม.ย. 20) ขาดดุลจำนวน 139 พันล้านดอลลาร์ฮอ่ งกง และคิดเป็น 4.8% ของ GDP ปี 62 และเป็นการขาดดุลทีม่ ากที่สุด
ตั้งแต่ปี 45
45

ครัวเรือน
นอกจากนี้ รัฐยังลดภาษีรายได้ของผู้มีรายได้ประจำ ยกเว้นค่าเช่าที่ที่เป็นสินทรัพย์ของรัฐบาล และยกเว้น
และการจ้าง
ค่าธรรมเนียมค่าบริการการศึกษา เป็นต้น (เป็นเงินจัดสรรภายใต้งบประมาณรัฐฯ ประจำปี 63/64)10
งาน
o สนับสนุนเงินทุนใน employment program เพื่อพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนการจ้างงานใน SMEs
(เป็นเงินจัดสรรภายใต้งบประมาณรัฐฯ ประจำปี 63/64)10
o Employment Support Scheme (ESS) จำนวน 80 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง เพื่อให้ธุรกิจรักษาการ
จ้างงานต่อไปได้ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการจ่ายค่าจ้าง 50% ให้แก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบเป็นเวลา 6
เดือน (ไม่เกิน 9,000 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อคนต่อเดื อน) และคาดว่าจะมีผู้ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 1.5
ล้านคน อย่างไรก็ดี รัฐบาลจะสนับสนุนค่าจ้างให้ กับบริษัทที่มีการจ่ายเงินเข้ากองทุน Mandatory
Provident Fund (MPF)
o รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงานจากผลกระทบของ COVID-19 ให้ได้รับสิทธิผู้ว่างงานตาม
Comprehensive Social Security Assistance Scheme (CSSA)
o ลดค่าบริการรถไฟฟ้าใต้ดิน (MTR) ลง 20% เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 จนถึง 1 ม.ค. 64
และลดเกณฑ์ขั้นต่ำของผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนค่าเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินจากเดือนละ 400 ดอลลาร์
ฮ่ อ งกงเป็ น 200 ดอลลาร์ ฮ ่ อ งกงต่ อ เดื อ นตาม Public Transport Fare Subsidy Scheme (PTFSS)
ตั้งแต่เดือน ก.ค. ถึง ธ.ค. 63
o เพิ่มการจ้างงานจำนวน 30,000 ตำแหน่ง ทั้งการจ้างงานของภาครัฐและเอกชนในอีก 2 ปีข้างหน้า
o มาตรการส่งเสริมทักษะให้แก่แรงงานและสนับสนุนให้ธุรกิจนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินกิจการมากขึ้น
o เลื่อนการจ่ายดอกเบี้ย สำหรับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงานที ่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้ได้รับสิ ท ธิ
ผู้ว่างงานตาม Comprehensive Social Security Assistance Scheme (CSSA) อีก 6 เดือน ไปจนถึง
วันที่ 31 พ.ค. 21
มาตรการ
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
ด้านการ
o จัดสรรวงเงินสำหรับการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ที่อาจเกิดขึ้น โดยการจัดซื้อ
ควบคุมโรค
วัคซีน ให้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่โรงพยาบาล และจัดเตรียมสถานที่กักกันผู้มีความเสี่ยง รวมเป็นจำนวน 13
พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง
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เกาหลีใต้
รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศมาตรการอย่างต่อเนื่อง ตามนี้
• (28 ก.พ. 63) รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเงิน (COVID-19 Support
Package) จำนวนมากกว่า 20 ล้านล้านวอน ประกอบด้วย (i) งบประมาณสนับสนุนการป้องกันโรค งบสำหรับรัฐบาลท้องถิ่น
การนำเข้าสินค้าเพื่อการผลิต และกิจการขนาดเล็ก จำนวน 4 ล้านล้านวอน (ii) มาตรการทางภาษี จำนวน 7 ล้านล้านวอน
(iii) สินเชื่อและการค้ำประกันจำนวน 9 ล้านล้านวอน (iv) งบสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นรวมทั้งการควบคุมและป้องกันโรค
• (17 มี.ค. 63) รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศ 2020 Supplementary Budget จำนวน 11.7 ล้านล้านวอน และมาตรการเพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเงินเพิ่มเติมจำนวน 100 ล้านล้านวอน ประกอบด้วย (i) มาตรการรักษา
เสถียรภาพในตลาดเงิน จำนวน 48.5 ล้านล้านวอน และ (ii) มาตรการเพื่อช่วยเหลือด้านสภาพคล่องให้แก่กลุ่มธุรกิจ
จำนวน 51.6 ล้านล้านวอน
• (30 เม.ย. 63) รัฐสภาอนุมัติ 2nd 2020 Supplementary Budget เป็นจำนวน 12.2 ล้านล้านวอน ประกอบด้วย 8.8
ล้านล้านวอน (การปรับโครงสร้างการใช้จ่าย) และ 3.4 ล้านล้านวอน (การออกหนี้) เมื่อรวมมาตรการช่วยเหลือครัวเรือนอื่น
ๆ เพิ่มเติม จะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 14.3 ล้านล้านวอน นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีการเสนอแผนบรรเทาผลกระทบต่อแรงงาน
ภาคต่าง ๆ อีกจำนวน 10.1 ล้านล้านวอน และแผนอัดฉีดสภาพคล่องให้แก่ภาคธุรกิจเพิ่มเติมอีกจำนวน 75 ล้านล้านวอน
• (3 ก.ค. 63) รัฐสภาอนุมัติ 3rd 2020 Supplementary Budget เป็นจำนวน 35.1 ล้านล้านวอน
• (14 ก.ค. 63) รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศแผนยุทธศาสตร์ชาติ Korea New Deal โดยหวังเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจให้ลดการ
พึ่งพาคาร์บอนไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) แพคเกจประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ 1) digital
economy 2) green technology และ 3) social safety net ทั้งนี้การใช้จ่ายส่วนหนึ่งมูลค่า 6.3 ล้านล้านวอนรวมอยู่ใน
3rd 2020 Supplementary Budget แล้ว
• (22 ก.ย. 63) รัฐสภาอนุมัติ 4th 2020 Supplementary Budget เป็นจำนวน 7.8 ล้านล้านวอน (3.2 ล้านล้านวอนจะใช้
เป็นเงินสดจ่ายให้กับธุรกิจขนาดเล็กในขณะที่อีก 1.4 ล้านล้านวอนจะรองรับผู้หางานที่กำลังดิ้นรน)
ทั้งนี้ จากมาตรการต่าง ๆ ข้างต้น หากพิจารณาเฉพาะนโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงที่รัฐสภาอนุมัติ
แล้วจะมีมูลค่าประมาณ 86.8 ล้านล้านวอน (คิดเป็น 4.5% ต่อ GDP) ส่วนนโยบายด้านสินเชื่อและการค้ำประกันมีมูลค่า
ประมาณ 106.5 ล้านล้านวอน (คิดเป็น 5.5% ต่อ GDP) รวมทั้งสิ้นเป็น 193.3 ล้านล้านวอน (คิดเป็น 10.1% ต่อ GDP)
มาตรการ
ช่วยเหลือ
ภาคธุรกิจ
และ SMEs

มาตรการปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับ SMEs ที่ได้รับผลกระทบ
o เพิ ่ ม สิน เชื ่ อ พิ เศษสำหรั บธุ รกิ จ และช่ ว ยเหลื อ facilities investment สำหรั บ SMEs ในพื ้ น ที ่ ท ี่ได้รับ
ผลกระทบหนักในเมือง Daegu และเมืองที่เหลือในเขตจังหวัด North Kyeongsang
o ค้ำประกันสินเชื่อผ่านกองทุน Korea Credit Guarantee Fund และ Korea Technology Finance Co.
o ลงทุนในกองทุนค้ำประกันให้แก่ลูกหนี้
o ช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับธุรกิจส่งออก
o (16 มี.ค. 63) BOK ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมบน Bank Intermediated Lending Support Facility
ลงจาก 0.50 – 0.75% เป็น 0.25% เพื่อสนับสนุนให้ ธพ. ปล่อยกู้ให้กับธุรกิจ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาด
o เพิ่มงบประมาณสำหรับสินเชื่อ (soft loan) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จำนวน 29.1
ล้านล้านวอน
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มาตรการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ

มาตรการ
ดูแล
ครัวเรือน

o งบฉุกเฉินเพื่อเป็นสินเชื่อให้แก่กลุ่มธุรกิจภาคท่องเที่ยวจำนวน 30 พันล้านวอน
มาตรการให้เงินอุดหนุนผู้ประกอบการและลดค่าเช่าที่ดินเพื่อการพาณิชย์
o ให้เงินอุดหนุนผู้ประกอบการรายย่อยจ่ายเงินเดือนพนักงาน
o จูงใจให้ผู้ให้เช่าลดค่าเช่า โดยลดภาษีรายได้ของผู้ให้เช่าเป็นจำนวน 50% ภายในครึ่งแรกของปี 63
o ภาครั ฐ ให้ ก ารอุ ด หนุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการป้ อ งกั น เพลิ ง สำหรั บ เจ้ า ของที ่ ห รื อ ผู ้ ใ ห้ เ ช่ า ตลาดพื ้ น เมื อ ง
(traditional market) หากผู้ให้เช่านั้นลดค่าเช่าอย่างน้อย 20% ของทั้งพื้นที่
มาตรการอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
o ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจขนาดเล็ก
o ช่วยให้คำแนะนำด้านธุรกิจแก่ SMEs รวมถึงให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน
o ช่วยเหลือร้านค้าขนาดเล็กเมื่อกลับมาเปิดทำการเป็นปกติ กรณีที่มีผู้มีประวัติติดเชื้อแวะเข้าไปในพื้นที่
o ส่งเสริมให้ธุรกิจเพิ่มช่องทางการขายไปยัง online markets
o แจกจ่าย voucher แก่ร้านค้าภายใน traditional markets เพื่อนำไปส่งเสริมการขาย
o ชดเชยการขาดทุนให้แก่สถานพยาบาล และเตรียมกองทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่โรงพยาบาลที่ต้องการ
o ช่วยเหลือผู้ที่ถูกกักกันจากการแพร่ระบาด โดยให้เงินเพื่อใช้จ่ายและอุดหนุนบริษัทเพื่อจ่ายค่า paid leave
o ช่วยเหลือด้านสภาพคล่องให้แก่กลุ่มธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จำนวน 51.6 ล้านล้านวอน
o ยกเว้นค่าสาธารณูปโภคให้แก่กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
o เงินสนับสนุนธุรกิจ SMEs จำนวน 10 ล้านล้านวอน
o กองทุนรักษาเสถียรภาพภาคธุรกิจ จำนวน 40 ล้านล้านวอน ช่วยเหลือ 7 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ การบิน
การขนส่งทางเรือ การสร้างเรือ ยานยนต์ เครื่องจักร ไฟฟ้า และการสื่อสาร
o มาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ส่งออกเพื่อผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการเงิน จำนวน 36 ล้านล้านวอน ได้แก่ การขยาย
วงเงินและ maturity ของ trade credit การขยายการประกันการค้า
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o (8 ก.ย. 63) BOK ให้การสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมอีก 5 ล้านล้านวอนแก่ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก
COVID-19 ผ่านการขยายเพดานเงิน Bank Intermediated Lending Support Facility
o เงินช่วยเหลือให้แก่ทุกครอบครัว สูงสุดครอบครัวละ 1 ล้านวอน
o เงินอุดหนุนค่าจ้างและผู้ว่างงานจำนวน 10.1 ล้านล้านวอน
มาตรการช่วยเหลือเมือง Daegu และเมืองที่เหลือในเขตจังหวัด North Kyeongsang เป็นพิเศษ
o สร้างสถานที่ดูแลผู้ป่วยและเสริมมาตรการป้องกันโรค
o เพิ่มสินเชื่อฉุกเฉินและกองทุนค้ำประกัน
o ขยายมูลค่าประกันให้แก่ลูกหนี้
o ช่วยเหลือการจ้างงานเพิ่มเติม
o ช่วยธุรกิจกลับมาเปิดใหม่
o เพิ่มงบประมาณให้แก่สถานศึกษาของรัฐในระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o (29 มิ.ย. 63) ขยายเวลาการลดภาษีให้ผู้ซื้อรถยนต์ไปถึงปลายปีเพื่อกระตุ้นการบริโภค
มาตรการแจกจ่าย voucher เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนรายได้ต่ำ
o ให้ voucher เพื่อซื้อสินค้าท้องถิ่น
o เพิ่มเงินเดือน 20% แก่ผู้สูงอายุในโครงการของรัฐบาล หากรับเงินเดือน หรือ 30% ผ่าน local gift certificates
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และการจ้าง o คืนเงินที่ใช้ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 10% หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากประหยัดไฟ
งาน
o เพิ่มงบประมาณสำหรับเลี้ยงดูเด็ก ในแต่ละครัวเรือน สำหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้บริการ
สถานเลี้ยงเด็ก (daycare) มาเลี้ยงที่บ้าน (homecare)
มาตรการเพิ่มเบี้ยยังชีพให้กับผู้หางาน
o เพิ่มเบี้ยยังชีพสำหรับผู้หางานอายุน้อยและรื้อฟื้นการให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้หางานที่มาจากครัวเรือนรายได้ต่ำ
และส่งเสริม job training
มาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ
o เพิ่มการแจกจ่ายบัตรของขวัญเป็นจำนวน 3.5 ล้านล้านวอน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น
o ให้วันหยุดเลี้ยงดูเด็กในแต่ละครัวเรือนเป็นจำนวน 5 วัน โดยอุดหนุนเงินให้ 50,000 วอนต่อวัน
o ลดภาษีรถยนต์ส่วนตัว 70%
ส่งเสริมการใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิ แจกคูปองส่วนลดบัตรงานเทศกาล และส่วนลดเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตร
และการท่องเที่ยว รวมทั้งแจกเงินผ่าน paychecks
มาตรการ
o (16 มี.ค. 63) BOK ขยายขอบเขตของหลักประกันสำหรับธุรกรรม OMO ให้ครอบคลุมถึงหุ้นกู้ของ ธพ.
รักษา
เพื่อช่วยให้สภาวะการเงินในระยะสั้นปรับดีขึ้น และช่วยให้ ธพ. สามารถระดมทุนได้ง่ายขึ้น
เสถียรภาพ o จัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพตราสารหนี้ภาคเอกชนจำนวน 20 ล้านล้านวอน
o จัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพตลาดตราสารทุนจำนวน 10.7 ล้านล้านวอน
o ออกตราสารหนี้ประเภท primary collateralized bond obligations (P-CBO) ภายในระยะเวลา 3 ปี
จำนวน 6.7 ล้านล้านวอน
o สนับสนุนเสถียรภาพในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนจำนวน 4.1 ล้านล้านวอน
o สนับสนุนและดูแลตลาด commercial paper (CP) จำนวน 7 ล้านล้านวอน
o BOK ประกาศทำ USD currency swap เพื่อรักษาเสถียรภาพในตลาดเงินตราระหว่างประเทศ รวมทั้ง
เตรียมพร้อมสำหรับ currency swap ในสกุลต่างๆ อาทิ AUD, CAD, CNY
o BOK ประกาศเข้าซื้อตลาด Repo โดยไม่จำกัดปริมาณการเข้าซื้อในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน
เม.ย.-มิ.ย.63 เพื่ออัดฉีดสภาพคล่องอย่างไม่จำกัดเข้าสู่ระบบการเงิน
o เข้าซื้อ low-rated corporate bonds, CPs และ short-term corporate debt จำนวน 20 ล้านล้านวอน
o สนับสนุนและดูแลตลาด P-CBO จำนวน 5 ล้านล้านวอน
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o (8 ก.ย. 63) BOK แถลงจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 5 ล้านล้านวอน (4.2 พันล้านดอลลาร์) โดยตรงจาก
ตลาดภายในสิ้นปีนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

49

ไต้หวัน
(13 มี.ค. 63) สภานิติบัญญัติไต้หวันประกาศใช้นโยบายการคลัง โดยสนับสนุนเงินเป็นจำนวน 60 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพื่อ
ใช้ในการกักกันควบคุมโรคและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยงบประมาณพิเศษนี้จะใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 63 จนถึง 30 มิ.ย.
64 จากนั้นรัฐบาลได้ประกาศงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน 40 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน และล่าสุด (2 เม.ย.63) รัฐบาล
ประกาศมาตรการเพื่อบรรเทาและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจชุดใหม่จำนวน 1.05 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน (รวมงบประมาณ
ของนโยบายที่ประกาศก่อนหน้าจำนวน 100 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน) ประกอบด้วยนโยบายการคลังเพื่อ ใช้ในการกักกัน
ควบคุมโรคและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยตรงจำนวน 350 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน (คิดเป็น 1.9% ต่อ GDP) และนโยบาย
ด้านสินเชื่อและการค้ำประกันจำนวน 700 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน (คิดเป็น 3.7% ต่อ GDP) รวมเป็น 1.05 ล้านล้าน
ดอลลาร์ไต้หวัน (คิดเป็น 5.6% ต่อ GDP)
มาตรการ
ช่วยเหลือ

o (1 เม.ย. 63) ส่งเสริมสภาพคล่องให้กับ SMEs โดยช่วยค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs และช่วยชำระหนี้
ในบางส่วน

ภาคธุรกิจ

o สนับสนุนให้ผู้ผลิตลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ

และ SMEs

o ให้เงินช่วยเหลือผ่าน Council of Agriculture เพื่อส่งเสริมการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร อาหาร
ทะเล เนื้อสัตว์เพิ่มเติม และช่วยเหลือชาวนา ชาวสวน และชาวประมง (ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3.56
พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน)
o ให้เงินช่วยเหลือให้แก่กลุ่มโรงแรมที่ให้ความร่วมมือกับรัฐในการจัดการควบคุมโรคและกักกันตัว
(งบประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน)
o สินเชื่อและการค้ำประกันให้ แก่กลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ ผ่านทางธนาคารภายใต้กำกับของรัฐและ
สถาบันการเงินต่างๆ (งบประมาณ 700 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน)
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o (24 ก.ค. 63) ธนาคารกลาง CBC เพิ่มวงเงินโครงการสินเชื่อ SME (สามารถขอสินเชื่อได้สูงสุด 4 ล้าน
เหรียญไต้หวันเพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านดอลลาร์ไต้หวันหากกองทุนค้ำประกันสินเชื่อ SME Credit Guarantee
Fund ให้การค้ำประกันมากกว่า 90%)

มาตรการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ

o แจกจ่ายคูปองแลกซื้อสินค้าตามร้านค้า ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ตลาดพื้นเมือง ตลาดกลางคืน และ
แหล่งช็อปปิ้งต่าง ๆ (งบประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน)
o ให้เงินช่วยเหลือผ่าน Ministry of Culture เพื่อส่งเสริมสถานที่ทางศิลปวัฒนธรรม และจูงใจให้ลด
ราคาค่าชมและสินค้าในสถานที่นั้น ๆ รวมทั้งจัดงานเพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม (ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 800
ล้านดอลลาร์ไต้หวัน)
o ให้เงินช่วยเหลือผ่าน Ministry of Transportation and Communications เพื่อให้เงินชดเชยแก่ผู้ให้
บริการรถโดยสารสาธารณะและธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้
พร้อมสำหรับการดึงดูดนักท่องเที่ยวเมื่อการระบาดสิ้นสุดลง (งบประมาณ 16.7 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน)
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o ให้เงินช่วยเหลือผ่าน Ministry of Culture เพื่อช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจด้านโรงภาพยนตร์และกลุ่มแสดง
ละคร ใช้ครอบคลุมต้นทุนการดำเนินงานและเงินเดือนพนักงาน (งบประมาณ 4.5 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน)
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o (10 มิ.ย. 63) ออกนโยบายฟื้นฟู Three-Stage Plan ประกอบด้วย 1) การร่างแผนการท่องเที่ยวเพื่อป้องกัน
การระบาดรวมถึ งแผนปฏิ บัติ การฉบับย่ อในกรณีท ี่มี การระบาด 2) Tourism Re-introduction ฝึกอบรม
เอเย่นต์ท่องเที่ยวมากถึง 300,000 คนให้คุ้นเคยกับมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่กำหนดขึ้น
ในสถานที่ท่องเที่ยว และ 3) การต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (งบประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน)
o (15 ก.ค. 63) ให้เงินสนับสนุนในรูปแบบบัตรกำนัลภายใต้ชื่อ Triple Stimulus Vouchers โดยสามารถใช้
ซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยผู้ที่อยู่อาศัยในไต้หวันจะได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 3,000 ดอลลาร์ไต้หวัน
หลังจากชำระเงินจำนวน 1,000 ดอลลาร์ไต้หวัน (งบประมาณ 50 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน)
มาตรการ

o ให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ที่ขาดรายได้จากการกักกันตัวเอง

ดูแล

o ให้เงินช่วยเหลือแก่แรงงานที่ได้รับผลกระทบ ครอบคลุมภาคขนส่ง ภาคบริการ และภาคการผลิต รวมถึง

ครัวเรือน

คนขับแท็กซี่ คนขับรถบัสท่องเที่ยว (งบประมาณ 81.6 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน)

และการจ้าง o ให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ รวมถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนที่พิการ ซึ่งอยู่ในกลุ่มครอบครัวที่มีรายได้ใน
งาน

ระดับต่ำถึงปานกลาง หรือกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่และการศึกษาอยู่ (งบประมาณ 8.7
พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน)
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มาเลเซีย
(27 ก.พ. 63) รัฐบาลมาเลเซีย ได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่ 1 มูลค่า 20 พันล้านริงกิต และ (27 มี.ค. 63)
ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่ 2 มูลค่าประมาณ 230 พันล้านริงกิต 44 โดยมาตรการส่วนหนึ่งเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 และกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่ธนาคารกลางมาเลเซีย (BNM) มีมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือ
ครัวเรือนและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs (6 เม.ย. 63) รัฐบาลมาเลเซียประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่ 2
เพิ่มเติม (SME+) มูลค่า 10 พันล้านริงกิต เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ธุรกิจ SMEs และสนับสนุนให้มีการจ้างงาน
อย่างต่อเนื่อง (5 มิ.ย. 63 และ 23 ก.ย. 63) รัฐบาลมาเลเซียประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3 มูลค่า 35 พันล้านริง
กิต และครั้งที่ 4 มูลค่า 10 พันล้านริงกิต ตามลำดับ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังประเทศได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
COVID-19 โดยมาตรการของมาเลเซียที่ออกมาทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 305.2 พันล้านริงกิต (ประมาณ
20.2% ต่อ GDP) ซึ่งการใช้จ่ายของรัฐบาลด้านเงินช่วยเหลือ เงินโอน และการลงทุน มีมูลค่ารวม 135.6 พันล้านริงกิต
(คิดเป็น 9.0% ต่อ GDP)45 รายละเอียดมาตรการที่สำคัญมีดังนี้
มาตรการ
Stimulus Vol.1
ช่วยเหลือภาค มาตรการช่วยเหลือทางภาษี
ธุรกิจและ
o ขยายระยะเวลาการจ่ายภาษีรายเดือน และอนุญาตให้ ปรับแก้ประมาณการกำไรปี 63 ได้ สำหรับ
SMEs
ธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ บริษัทท่องเที่ยว โรงแรม และสายการบิน (เริ่มตั้งแต่ เม.ย. ถึง ก.ย. 63)
o ยกเว้ น การเก็ บ ภาษี ก องทุ น Human Resource Development Fund (HRDF) สำหรั บ ธุ ร กิ จ
โรงแรมและการท่องเที่ยว (เริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย. ถึง ก.ย. 63)
o ยกเว้น Service tax (6%) สำหรับธุรกิจโรงแรม (เริ่มตั้งแต่ มี.ค. ถึง ส.ค. 63)
มาตรการช่วยเหลือค่าสาธารณูปโภคและค่าเช่า
o ลดค่าไฟฟ้า 15% ต่อเดือน สำหรับ 1) โรงแรม 2) บริษัทท่องเที่ยว 3) สายการบิน (local airlines)
4) ห้างสรรพสินค้า 5) ศูนย์แสดงสินค้า และ 6) สวนสนุก (เริ่มตั้งแต่ เม.ย. ถึง ก.ย. 63)
o ขอความร่วมมือให้โรงแรมลดราคาและให้ศูนย์การค้าลดค่าเช่าให้แก่ผู้เช่า
o สนามบิน Malaysia Airport Holding Berhad (MAHB) ปรับลดค่าเช่า รวมถึงค่าธรรมเนียมการ
ลงจอดและการจอดเครื่องบิน
มาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง
o จั ด ตั ้ ง โครงการ Special Relief Facility โดย BNM จะสนั บ สนุ น สภาพคล่ อ งมู ล ค่ า ทั ้ ง สิ ้ น 2
พันล้านริงกิตให้แก่ SMEs โดยผ่าน ธพ. (อัตราดอกเบี้ย 3.75%) สูงสุด 1 ล้านริงกิต ต่อ SME 1 ราย มี
ระยะเวลา 5.5 ปี (รวมยกเว้นการชำระหนี้ 6 เดือน)
o BNM จัดสรรสินเชื่อ 1 พันล้านริง กิต ให้กับเฉพาะ SMEs อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
(agrofood) ผ่าน ธพ. (อัตราดอกเบี้ย 3.75%) สำหรับการดำเนินงานและการลงทุน มูลค่า 5 ล้านริงกิต
ต่อ SME 1 ราย มีระยะเวลา 8 ปี
o Bank Simpanan Nasional (BSN)46 จัดสรรสินเชื่อให้แก่ microcredit สำหรับภาคธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบ มูลค่า 0.2 พันล้านริงกิต (อัตราดอกเบี้ย 4%)
44

Economic Action Council (EAC) ได้ประกาศมาตรการบางส่วนไปเมื่อวันที่ 16 และ 23 มี.ค. 63
ขณะที่อีก 169.6 พันล้านริงกิต (คิดเป็น 11.2% ต่อ GDP) ได้แก่ 1) วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมและการการันตีสินเชื่อ (คิดเป็น 4.5% ต่อ GDP) 2) การพักชำระหนี้
(คิดเป็น 6.7% ต่อ GDP) ตามที่รัฐบาลประกาศ
46 Bank Simpanan Nasional เป็นธนาคารของรัฐ
45
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o ให้ ธพ. ทุกแห่งสามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้และอนุญาตให้ เลื่อนการชำระหนี้ (restructuring
and rescheduling) ให้กับลูกหนี้ภาคธุรกิจและบุคคลที่ได้รับผลกระทบ
o รั ฐ บาลจั ด สรรเงิ น 0.01 พั น ล้ า นริ ง กิ ต ให้ แ ก่ Federal Agricultural Marketing Authority
(FAMA) เพื่อจัดหาสถานที่เก็บสินค้า ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบด้านราคาอาหาร
o ให้เงิน 1,000 ริงกิตแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นจำนวน 10,000 ราย (เป็นงบประมาณรวม 0.01 พันล้าน
ริงกิต) เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าใน e-commerce
Stimulus Vol.2
มาตรการช่วยเหลือทางภาษี
o เลื่อนการชำระภาษีรายได้สำหรับธุรกิจ SMEs เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เริ่ม เม.ย.- มิ.ย. 63)
มาตรการช่วยเหลือค่าเช่า
o ยกเว้นค่าเช่าในสถานที่ของรัฐ เช่น โรงอาหาร สถานเลี้ยงเด็ก ร้านค้า เป็นระยะเวลา 6 เดือน
o ธุรกิจที่ลดค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าอย่ างน้อย 30% จะได้รับการลดอัตราภาษีเท่ากับค่าเช่าที่ลดลง (เริ่ม
เม.ย. - มิ.ย. 63)
มาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง
o ธนาคารกลางมาเลเซีย (BNM) จัดสรรเงินทุนเพิ่ม 4 พันล้านริงกิต สำหรับธุรกิจ SMEs และ micro
entrepreneurs โดยกู้ผ่าน ธพ.
• เพิ่มเงินทุนในโครงการ Special Relief Facility สำหรับ SMEs จาก 2 พันล้านริงกิต เป็น 5 พันล้านริงกิต
(เพิ่มเติมจากครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 63) และลดอัตราดอกเบี้ยจาก 3.75% เหลือ3.50%
• เพิ่มเงินทุนในโครงการ All Economic Sector Facility จาก 5.8 พันล้านริงกิต เป็น 6.8 พันล้าน
ริงกิต และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 7%
o Bank Simpanan Nasional (BSN) จัดสรรสินเชื่อสำหรับ microcredit เพิ่มเติม 500 ล้านริงกิต
สำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ (อัตราดอกเบี้ย 0%)
o รัฐบาลจัดสรรเงินสำหรับการปล่อยสินเชื่อผ่านโครงการช่วยเหลือทางการเงินสำหรับธุรกิจ (TEKUN
Nasional) มูลค่า 200 ล้านริงกิต โดยกู้ได้สูงสุด 10,000 ริงกิตต่อบริษัท อัตราดอกเบี้ย 0%
o รัฐบาลจัดสรรเงิน 5 หมื่นล้านริงกิต สำหรับค้ำประกันเงินกู้ (สูงสุด 80% ของจำนวนเงินกู้) ให้แก่
ภาคธุรกิจที่ต้องการหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม ซึ่งมีเงินกู้ขั้นต่ำ 20 ล้านริงกิตต่อราย (เริ่ม 1 พ.ค. - 31 ธ.ค. 63)
o Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP) 47 จั ดสรรเงิ น 5 พั น ล้ า นริ ง กิ ตเพื ่ อเพิ่ม
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ธุรกิจ SMEs และเพิ่มเพดานการค้ำประกันจาก 70% เป็น 80%
o ธพ.ให้พักชำระหนี้ชั่วคราว 6 เดือน สำหรับธุรกิจSMEs ยกเว้นสินเชื่อบัตรเครดิต (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 63)
o ยกเว้ น การจ่ า ยเงิ น Human Resource Development Fund (HRDF) ในทุ ก ภาคธุ รกิ จ เป็ น
ระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มกระแสเงินสดให้ธุรกิจประมาณ 440 ล้านริงกิต (เม.ย. - ก.ย. 63)
o กองทุ น สำรองเลี ้ ย งชีพ (Employee Provident Fund) จะจั ดโครงการ Employer Advisory
Services เพื่อให้คำแนะนำแก่ธุรกิจ SMEs ในการขยายระยะเวลาเงินกู้ การปรับโครงสร้างหนี้ และ
การจัดสรรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยโครงการนี้คาดว่าจะเพิ่มกระแสเงินสดให้แก่ธุรกิจมูลค่า 10,000
ล้านริงกิต
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มาตรการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ

o รัฐบาลจัดตั้งโครงการช่วยเหลือทางการเงินแก่ธุรกิจกลุ่ม B4048 และผู้ที่สูญเสียรายได้
o ให้ เงิ น ช่ วยเหลื อธุรกิจขนาดย่ อย (Micro Enterprises) 3,000 ริ ง กิ ตต่ อ บริ ษ ั ท (มูลค่า 2,100
ล้านริงกิต)
o ลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างชาติ 25% สำหรับทุกธุรกิจ ยกเว้นแรงงาน
ที่ทำงานบ้าน (สำหรับใบอนุญาตทีจ่ ะหมดอายุในเดือน เม.ย. - ธ.ค. 63)
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
Stimulus Vol.3
มาตรการช่วยเหลือทางภาษี
o มาตรการช่วยเหลือด้านภาษีสำหรับการใช้จ่ายในด้าน COVID-19 (มูลค่า 0.6 พันล้านริงกิต)
o ผ่อนคลายกฎเกณฑ์การจ่ายภาษีสำหรับภาคธุรกิจ (มูลค่า 2.4 พันล้านริงกิต)
o ปรับภาษีรายได้และยกเว้นภาษี stamp duty สำหรับธุรกิจใหม่ (มูลค่า 0.3 พันล้านริงกิต)
มาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง
o จัดสรรเงินทุนช่วยเหลือสภาพคล่องแก่ธุรกิจ SMEs รวมถึงภาคการท่องเที่ยว (มูลค่า 5.5 พันล้านริงกิต)
o จัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลือด้านดิจิทัลแก่ธุรกิจ SMEs (มูลค่า 0.7 พันล้านริงกิต)
o รัฐบาลสนับสนุนเงินให้ธุรกิจ MSMEs ใช้ e-commerce และร่วมกับภาคธุรกิจจัดโครงการซื้อ
สินค้าออนไลน์ “Shop Malaysia Online” ผ่านการจัดโปรโมชั่น
Stimulus Vol.4
มาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง
o ให้เงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อย (Micro Enterprises) 3,000 ริงกิตต่อบริษัท (มูลค่า 600
ล้านริงกิต) โดยจะเปิดให้ธุรกิจสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ต.ค. 63
Stimulus Vol.1
o ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุด 1,000 ริงกิต ตามการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศ
(สำหรับการใช้จ่ายในช่วง มี.ค. - ส.ค. 20)
o ประชาชนสัญชาติ มาเลเซียจะได้รับ digital vouchers สำหรับการซื้อตั๋วเครื่องบิน รถไฟ และ
โรงแรม เพื่อท่องเที่ยวในประเทศ โดยได้รับสูงสุด 100 ริงกิตต่อคน (เป็นงบประมาณรวม 0.5 พันล้านริงกิต)
o รัฐบาลจัดสรรเงิน 2,000 ล้านริงกิต เพื่อลงทุนในโครงการขนาดเล็ก เช่น ซ่อมแซมถนน โดยเฉพาะใน
พื้นที่ชนบท
Stimulus Vol.2
o รัฐบาลจัดสรรเงินเพิ่มเติม 2,000 ล้านริงกิต (รวมเป็น 4,000 ล้านริงกิต) เพื่อลงทุนในโครงการขนาดเล็ก
เช่น ซ่อมแซมถนน ปรับปรุงสถานศึกษา รวมถึงเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการท่องเที่ยว
o (5 พ.ค. 63) ธนาคารกลางมาเลเซีย (BNM) ผ่อนคลายกฎเกณฑ์อัตราส่วนการกันเงินสำรอง (SRR) โดย
อนุญาตให้ใช้พันธบัตรรัฐบาล Malaysian Government Securities (MGS) และ Malaysian Government
Investment Issues (MGII) เป็นส่วนหนึ่งของอัตราส่วนการกันเงินสำรองได้เต็มจำนวนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16
พ.ค. 63 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 (จากเดิมที่ผ่อนคลายให้ใช้ได้สูงสุด 1 พันล้านริงกิต)

48

กลุ่มครัวเรือนของมาเลเซียแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) T20 คือ กลุ่มครัวเรือน 20% แรกที่มีรายได้สูงสุด 2) M40 คือ กลุ่มครัวเรือน 40% ที่มีรายได้ตรงกลาง
และ 3) B40 คือ กลุ่มครัวเรือน 40% ที่มีรายได้ต่ำสุด
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มาตรการทีป่ ระกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
Stimulus Vol.3
o รัฐบาลจัดสรรเงินทุน 1.2 พันล้ านริงกิต เพื่อสนับสนุนธุรกิจดิจิทัล ผ่านการส่งเสริมนวัตกรรมและ
พัฒนาการร่วมทุนในท้องถิ่น
o รัฐบาลสนับสนุนเงิน 50 ริงกิต ผ่านการใช้จ่ าย e-wallet แก่ประชาชนประมาณ 15 ล้านคน
(มูลค่า 0.75 พันล้านริงกิต)
o สนับสนุนการซื้ออสังหาริมทรัพย์ (incentive) และผ่อนคลายมาตรการทางการเงินสำหรับผู้ซื้อบ้าน
(มูลค่า 1 พันล้านริงกิต)
o สนับสนุนการซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านมาตรการทางภาษี (tax incentive) (มูลค่า 0.9 พันล้านริงกิต)
o มาตรการดึ ง ดู ด การลงทุ น (relocation/FDI) ผ่ า นมาตรการทางภาษี (tax incentive)
(มูลค่า 0.05 พันล้านริงกิต)
o มาตรการส่ ง เสริ ม รายอุ ต สาหกรรมโดยใช้ ม าตรการทางภาษี ส ำหรั บ ด้ า นการท่ อ งเที ่ ย วและ
สิ น ค้ า โภคภั ณฑ์ และการให้ เ งิ น ทุ น ช่ ว ยเหลื อ สำหรั บ ด้ า นอาหารและการเกษตร และด้ า นศิลปะ
วัฒนธรรม และความบันเทิง (มูลค่ารวม 2.6 พันล้านริงกิต)
มาตรการดูแล Stimulus Vol.1
ครัวเรือนและ มาตรการช่วยเหลือครัวเรือน
การจ้างงาน o ให้ เงิ น 600 ริ ง กิ ต แก่ ค นขั บ แท็ กซี ่ คนขั บ tourist bus คนขั บ สามล้ อ ที ่ ขึ ้ นทะเบี ยน และไกด์
ท่องเที่ยว (1 ครั้งในเดือน เม.ย. 63)
o บุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคจะได้รับเงิน อุดหนุนพิเศษ โดยแพทย์และบุคลากร
ทางการแพทย์จะได้รับ 400 ริงกิตต่อเดือน และพนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้ อง
200 ริงกิตต่อเดือน (เริ่มตั้งแต่ ก.พ. 63 จนถึงโรคระบาดจะหมดไป)
o ลดอัตราการส่งเงินสมทบใน Employee Provident Fund (EPF) เป็นจำนวน 4% สำหรับลูกจ้าง
บริษัท (จาก 11% เหลือ 7%) ทั้งนี้ ลูกจ้างสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าโครงการหรือจะจ่ายในอัตราเดิม ซึ่ง
คาดว่าจะช่วยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชนได้ 10 พันล้านริงกิต (เริ่มตั้งแต่ เม.ย. ถึง ธ.ค. 63)
o แจกเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยตามโครงการ Bantuan Sara Hidup (BSH)
• เลื่อนการแจกเงินจำนวน 200 ริงกิตให้เร็วขึ้นในเดือน มี.ค. จากเดิมในเดือน พ.ค. 63
• ให้เงินเพิ่มเติมจำนวน 100 ริงกิตในเดือน พ.ค. 63
• ให้เงินเพิ่มเติมจำนวน 50 ริงกิตสำหรับผู้รับเงินผ่านช่องทาง e-tunai49
มาตรการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
o ส่งเสริมให้นายจ้างเพิ่ม ผลิตภาพแรงงาน โดยนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการอบรมด้านอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) มาหักลดค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า
o รัฐบาลร่วมจัดสรรเงินช่วยเหลือกับ Human Resource Development Fund (HRDF) 200 ล้านริงกิต
ให้แก่ลูกจ้าง 40,000 คน ในภาคการท่องเที่ยวและผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อม
เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์
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e-tunai คือ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ภาครัฐใช้ในการโอนเงินให้แก่ประชาชน
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o รัฐบาลจัดสรรเงินรวมทั้งสิ้น 50 ล้านริงกิต เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับ การเรียน digital skills ใน
หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตร highly-skilled สำหรับแรงงานสัญชาติมาเลเซีย
o รัฐบาลจัดสรรเงินรวมทั้งสิ้น 20 ล้านริงกิต เพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาทักษะ 13 แห่ง (SSDC)50 ให้จัด
หลั ก สู ต รระยะสั ้ นที ่ เน้ น Technical and Vocational Education and Training (TVET) skills ให้ แก่ ผู้
ฝึกอบรม 1,600 คน ในอุตสาหกรรมการผลิต
o Employment Insurance System (EIS) จะเพิ ่ ม วงเงิ น สนั บ สนุ น ค่ า อบรมสำหรั บ ธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ จาก 4,000 เป็น 6,000 ริงกิต และให้เบี้ยเลี้ยง 30 ริงกิตต่อวัน สำหรับผู้ฝึกอบรมที่อยู่ใน
โครงการ EIS
Stimulus Vol.2
มาตรการช่วยเหลือครัวเรือน
o (16 มี.ค. 63) แรงงานที่ต้องหยุดพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 63 และได้ขึ้นทะเบียน
กับ Employment Insurance Scheme จะได้รับเงินช่วยเหลือ 600 ริงกิตต่อเดือน เป็นระยะเวลา
สูงสุด 6 เดือน (มูลค่าประมาณ 120 ล้านริงกิต)
o รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 500 ล้านริงกิต เพื่อ ลดค่าไฟฟ้า 2% สำหรับภาคอุตสาหกรรม ภาค
การค้า ภาคการเกษตร และผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป
o (23 มี . ค. 63) อนุ ญ าตให้ ส มาชิ ก Employee Provident Fund (EPF) ถอนเงิ น ได้ ส ู ง สุ ด 500
ริงกิตต่อเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน เริ่ม 1 เม.ย. 63 (มูลค่าประมาณ 40,000 ล้านริงกิต)
o ขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่ม 1 เม.ย. 63 (มูลค่า
750 ล้านริงกิต)
o (27 มี.ค. 63) รัฐบาลจัดสรรเงินช่วยเหลือ (one-off cash) มูลค่า 1 หมื่นล้านริงกิต ให้กับครัวเรือน
กลุ่ม B40 และ M40
• ให้เงินช่วยเหลือ 1,600 ริงกิต แก่ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า 4,000 ริงกิตต่อเดือน โดยเดือน
เม.ย. จะได้รับ 1,000 ริงกิต และเดือน พ.ค. จะได้รับ 600 ริงกิต (ประมาณ 4 ล้านครัวเรือน)
• ให้เงินช่วยเหลือ 1,000 ริงกิต แก่ครัวเรือนที่รายได้ระหว่าง 4,000-8,000 ริงกิตต่อเดือน โดยเดือน
เม.ย. จะได้รับ 500 ริงกิต และเดือน พ.ค. จะได้รับ 500 ริงกิต (ประมาณ 1.1 ล้านครัวเรือน)
• ให้เงินช่วยเหลือ 800 ริงกิต แก่คนโสด อายุ 21 ปีขึ้นไป ทีม่ ีรายได้ต่ำกว่า 2,000 ริงกิตต่อเดือน โดย
เดือน เม.ย. จะได้รับ 500 ริงกิต และเดือน พ.ค. จะได้รับ 300 ริงกิต (ประมาณ 3 ล้านคน)
• ให้เงินช่วยเหลือ 500 ริงกิต แก่ คนโสด อายุ 21 ปีขึ้นไป ที่มีรายได้ระหว่าง 2,000-4,000
ริงกิตต่อเดือน โดยเดือน เม.ย. จะได้รับ 250 ริงกิต และเดือน พ.ค. จะได้รับ 250 ริงกิต
(ประมาณ 4 แสนคน)
o นักเรียนในระดับอุดมศึกษาที่ได้รับผลกระทบจะได้รับเงินช่วยเหลือ 200 ริงกิต ในเดือน พ.ค.
(มูลค่า 270 ล้านริงกิต)
o ให้ ก ารช่ วยเหลื อ กลุ ่ ม เปราะบาง (vulnerable groups) เช่ น สถานสงเคราะห์ เด็ ก และคนชรา
โดยรัฐบาลและ NGOs จะให้การช่วยเหลือทางด้านอาหาร และสุขภาพ (มูลค่า 25 ล้านริงกิต)
o ผู ้ ป ่ ว ยที ่ ต ้ อ งกั ก กั น โรคที ่ อ ยู ่ ใ นกลุ ่ ม ครั ว เรื อ น B40 จะได้ ร ั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ 50 ริ ง กิ ต ต่ อ วั น
เป็นระยะเวลา 14 วัน
50
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o ยกเว้นการจ่ายค่าเช่าบ้านในโครงการ Program Perumahan Rakyat (PPR)51 และยกเว้นการ
จ่ายค่าเช่าบ้านของภาครัฐใน Kuala Lumpur City Hall เป็นเวลา 6 เดือน มูลค่า 3 ล้านริงกิต (เริ่ม
เม.ย.-ก.ย.63)
o พักชำระหนี้ในโครงการซื ้อบ้ าน rent-to-own52 เป็นระยะเวลา 6 เดือน มูลค่า 5.7 ล้านริงกิต
(เริ่ม เม.ย.-ก.ย.63)
o รัฐบาลและการไฟฟ้าจัดสรรเงิน เพิ่มเติม 530 ล้านริงกิต เพื่อลดค่าไฟ 15%-50% สำหรับการใช้
ไฟฟ้าที่ไม่เกิน 600 กิโลวัตต์ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เริ่ม เม.ย.- ก.ย.)
• กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 200 กิโลวัตต์ ลดค่าไฟ 50%
• กรณีใช้ไฟฟ้า 201-300 กิโลวัตต์ ลดค่าไฟ 25%
• กรณีใช้ไฟฟ้า 301-600 กิโลวัตต์ ลดค่าไฟ 15%
• สำหรับกรณีอื่น ๆ ได้ลดค่าไฟ 2%
o ธุรกิจการสื่อสารให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีในช่วงที่มีการดำเนินมาตรการควบคุมโรค Movement
Control Order (MCO) เริ่มตั้งแต่ เม.ย. (มูลค่า 600 ล้านริงกิต)
o ธุรกิจการสื่อสารจะลงทุนเพิ่มเติม 400 ล้านริงกิต ในด้านโครงข่ายโทรคมนาคม
o ธพ. ให้พักชำระหนี้ชั่วคราว 6 เดือน สำหรับเงินกู้รายบุคคลทุกประเภท ยกเว้นสินเชื่อบัตรเครดิต
(1 เม.ย. – 30 ก.ย. 63)
มาตรการช่วยเหลือการจ้างงาน
o รัฐบาลให้เงินสนับสนุนค่าจ้างแก่ธุรกิจ SMEs มูลค่า 13,800 ล้านริงกิต สำหรับแรงงานที่มีรายได้ไม่
เกิน 4,000 ริงกิตต่อเดือน และธุรกิจที่มีรายได้ลดลงต่ำกว่า 50% นับตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 โดยรัฐบาล
จะสนับสนุนเงินค่าจ้างเป็นระยะเวลา 3 เดือน ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทต้องจ้างแรงงานดังกล่าวต่อไปอีก
เป็นระยะเวลา 6 เดือน
o บริษัทที่มีแรงงานมากกว่า 200 คน จะสนับสนุนให้ 600 ริงกิตต่อเดือนต่อคน
o บริษัทที่มีแรงงาน 75-200 คน จะสนับสนุนให้ 800 ริงกิตต่อเดือนต่อคน
o บริษัทที่มีแรงงานน้อยกว่า 75 คน จะสนับสนุนให้ 1,200 ริงกิตต่อเดือนต่อคน
o ให้เงินช่วยเหลือลูกจ้างของรัฐในระดับ grade 56 และต่ำกว่า รวมถึงพนักงานสัญญาจ้างและ
ข้าราชการบำนาญ จำนวน 500 ริงกิต ในเดือน เม.ย. 63 (ประมาณ 2.35 ล้านคน)
o รัฐบาลให้เงิน 500 ริงกิต 1 ครั้ง แก่ผู้ขับแท๊กซี่ ที่ให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น e-hailing53 มูลค่า 60
ล้านริงกิต (เพิ่มเติมหลังจากที่มีการแจกเงินให้คนขับแท็กซี่ 600 ริงกิต ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 63)
o รัฐบาลจัดสรรเงิน 110 ล้านริงกิต เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่แรงงานสัญญาจ้างในภาคบริการ เช่น
ธุรกิจซักรีด พนักงานในโรงอาหาร โรงเรียนและมหาวิทยาลัยของรัฐ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ
o ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ในกองทุน Skills Development Fund Corporation (PTPK) เป็น
ระยะเวลา 6 เดือน มูลค่า 149.2 ล้านริงกิต (เริ่ม 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63)
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Program Perumahan Rakyat (PPR) คือ โครงการคอนโดสูงที่ราคาถูกภายใต้ National Housing Department
Rent-to-own (RTO) เป็นโครงการช่วยเหลือผู้ซื้อบ้านหลังแรกที่ไม่มีเงินทุน 10% สำหรับเงินมัดจำหรือไม่มีเงินซื้อบ้าน
53 E-hailing คือ การบริการเรียกรถแท๊กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือหรือคอมพิวเตอร์
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o สำหรั บ ผู ้ ท ี ่ ล งทุ น ใน Private Retirement Scheme (PRS) สามารถถอนเงิ น ได้ ส ู ง สุ ด 1,500
ริงกิต โดยไม่เสียภาษีในช่วงเดือน เม.ย.-ธ.ค.63
มาตรการด้านสาธารณสุข
o จัดสรรเงินให้กระทรวงสาธารณสุข 1 พันล้านริงกิต เพื่อจัดสรรซื้ออุปกรณ์การแพทย์และการ
ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางเพื่อควบคุมโรคระบาด COVID-19
o บริษัทประกันชีวิตให้การสนับสนุนในการตรวจเชื้อ COVID-19 ในราคา 300 ริงกิตต่อผู้ถือกรมธรรม์
o จัดสรรเงินให้บุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติมจาก 400 เป็น 600 ริ งกิตต่อเดือน (เริ่ม 1 เม.ย. จนถึง
โรคระบาดสิ้นสุด)
o จัดสรรเงินเพิ่มเติมให้แก่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการควบคุมโรค Movement Control Order (MCO) จำนวน
200 ริงกิตต่อเดือน (เริ่ม 1 เม.ย. จนถึงโรคระบาดสิ้นสุด)
มาตรการด้านการเกษตร
o รัฐบาลจัดสรรเงินจำนวน 1 พันล้านริงกิต ให้แก่ Food Security Fund เพื่อจัดการด้านอาหาร
ให้เพียงพอ
o รัฐบาลจัดสรรเงิน 100 ล้านริงกิต สำหรับการพัฒนาและลงทุนสถานที่เก็บอาหารและศูนย์กระจาย
สินค้าโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตร
o จัดสรรเงินทุน 64.4 ล้านริงกิต ให้แก่ชาวนาและชาวประมงสำหรับจัดสรรผลผลิตให้เพียงพอในช่วง 3-6 เดือน
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
Stimulus Vol.3
มาตรการช่วยเหลือครัวเรือน
o ขยายระยะเวลาการให้เงินสนับสนุนค่าจ้างแรงงาน 600 ริงกิตต่อคน แก่ภาคธุรกิจเป็นระยะเวลา 3
เดือน (มูลค่า 5.3 พันล้านริงกิต)
o มาตรการช่วยเหลือครัวเรือนผ่านการลดค่าใช้จ่าย (มูลค่าประมาณ 4.35 พันล้านริงกิต)
• การให้บริการการใช้อินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับการเรียนรูผ้ ่าน e-learning (มูลค่า 3 พันล้านริงกิต)
• การเดินทางสาธารณะ (มูลค่า 0.2 พันล้านริงกิต)
• สถานดูแลเด็ก (มูลค่า 0.2 พันล้านริงกิต)
• ด้านสาธารณะสุขสำหรับครัวเรือนกลุ่มผูม้ ีรายได้น้อย (มูลค่า 0.05 พันล้านริงกิต)
• สนับสนุนการทำงาน work from home (มูลค่า 0.8 พันล้านริงกิต)
• การช่วยเหลือทางสังคม (มูลค่า 0.1 พันล้านริงกิต)
มาตรการช่วยเหลือการจ้างงาน
o จัดสรรเงินสนับสนุนให้ธุรกิจจ้างงานผู้ว่างงาน เป็นระยะเวลา 6 เดือน รวมถึงด้านการฝึกอบรม
(มูลค่า 1.5 พันล้านริงกิต)
• สำหรับการจ้างงานแรงงานจบใหม่สนับสนุน 600 ริงกิตต่อเดือน
• สำหรับการจ้างงานแรงงานอายุต่ำกว่า 40 ปี สนับสนุน 800 ริงกิตต่อเดือน
• สำหรับการจ้างงานแรงงานอายุ 40 ปี ขึ้นไป สนับสนุน 1,000 ริงกิตต่อเดือน
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• จัดสรรเงินสนับสนุนการฝึกอบรม 4 พันริงกิต
o ให้เงินสนับสนุนโครงการ reskill และ upskill สำหรับผู้ว่างงาน (มูลค่า 2 พันล้านริงกิต)
o (29 ก.ค. 63) ธนาคารกลางมาเลเซีย (BNM) ออกมาตรการขยายการพักชำระหนี้และผ่อนปรนใน
การชำระหนี้สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจ SMEs เฉพาะกลุ่มที่ยังคงได้รับผลกระทบจาก
COVID-19 (ขยายเพิ ่ ม เติ ม จากมาตรการพั ก ชำระหนี ้ ท ี ่ จ ะครบกำหนดวั น ที ่ 30 ก.ย. 63) โดยมี
รายละเอียดมีดังนี้
• สำหรับบุคคลที่ตกงานในปี 2563 และยังหางานไม่ได้จะได้รับการขยายมาตรการพักชำระหนี้
เพิ่ม 3 เดือน
• สำหรับบุคคลที่รายได้ลดลงเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 จะได้รับการลดเงินค่างวด
• สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อ (hire purchase financing) จะได้รับการปรับตารางการผ่อนชำระเงินใหม่
• ธนาคารจะผ่ อ นปรนการชำระหนี ้ ส ำหรั บ สิ น เชื ่ อ ส่ ว นบุ ค คลและธุ ร กิ จ SMEs โดย
1) ให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 2) ขยายงวดการผ่อนชำระเงิน (lengthening) หรือ 3) ผ่อนปรนใน
รูปแบบอื่น ๆ
Stimulus Vol.4
มาตรการช่วยเหลือครัวเรือน
o ให้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติม (one-off cash) มูลค่า 7 พันล้านริงกิต ให้กับครัวเรือนกลุ่ม B40 และ M40
• ให้เงินช่วยเหลือ 1,000 ริงกิต แก่ครัวเรือนกลุ่ม B40 โดยเดือน ต.ค. 63 จะได้รับ 700 ริงกิต
และเดือน ม.ค. 64 จะได้รับ 300 ริงกิต
• ให้เงินช่วยเหลือ 600 ริงกิต แก่ครัวเรือนกลุ่ม M40 โดยเดือน ต.ค. 63 จะได้รับ 300 ริงกิต
และเดือน ม.ค. 64 จะได้รับ 300 ริงกิต
• ให้เงินช่วยเหลือ 500 ริงกิต แก่คนโสดในกลุ่ม B40 โดยเดือน ต.ค. 63 จะได้รับ 250 ริงกิต
และเดือน ม.ค. 64 จะได้รับ 250 ริงกิต
• ให้เงินช่วยเหลือ 300 ริงกิต แก่คนโสดในกลุ่ม M40 โดยเดือน ต.ค. 63 จะได้รับ 150 ริงกิต
และเดือน ม.ค. 64 จะได้รับ 150 ริงกิต
มาตรการช่วยเหลือการจ้างงาน
o รัฐบาลออกมาตรการให้เงินสนับสนุนค่าจ้างแก่ธุรกิจเพิ่มเติมมูลค่า 2.4 พันล้านริงกิต โดยจะสนับสนุน
เงินค่าจ้างให้แรงงาน 600 ริงกิตต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน และให้สูงสุดจำนวน 200 คนต่อ
บริษัท โดยรัฐบาลจะให้เงินช่วยเหลือสำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่ใช้มาตรการปิดเมืองแบบผ่อน
คลาย (Recovery Movement Control Order) นับตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 63 และต้องมีรายได้ลดลง 30%
ขึ้นไปเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ดี บริษัทที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการให้เงินสนับสนุนค่าจ้างในช่วงที่ผ่านมา
จะได้รับเงินสนับสนุนเป็นระยะเวลา 6 เดือน (เปิดรับสมัคร 1 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค. 63)
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อินโดนีเซีย
วันที่ 4 มิ.ย. 63 รัฐบาลอินโดนีเซียขยายเพดาน Budget Deficit ให้เพิ่มขึ้นได้ถึง 6.3% ต่อ GDP เพื่อออก Stimulus Vol.4
เพิ่มเติมรับมือกับ COVID-19 โดยรวมมาตรการทั้ง 4 รอบ จะมีมูลค่ารวมประมาณ 677 ล้านล้านรูเปียห์ (คิดเป็นประมาณ
4.2% ต่อ GDP) มีรายละเอียดหลักๆ ดังนี้
มาตรการ
ช่วยเหลือ
ภาคธุรกิจ
และ SMEs

Stimulus Vol.1
o งดเว้นภาษีให้กับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารในพื้นที่ top 10 tourist destination54 เป็นเวลา 3 เดือน
เริ่มตั้งแต่ 1 มี.ค. 63
o จัดสรรงบประมาณให้รัฐบาลท้องถิ่นเพิ่มเติมเป็นมูลค่าทั้งหมด 3.3 ล้านล้านรูเปียห์ เพื่อชดเชยรายได้ภาษี
จากการท่องเที่ยวที่จะหายไป
o PT Pertamina55 รัฐวิสาหกิจขายน้ำมันและเชื้อเพลิง จะลดราคาน้ำมันในไตรมาสถัดไปให้สายการบินต่าง
ๆ 30% คิดเป็นมูลค่า 265.5 พันล้านรูเปียห์ (ให้เฉพาะเส้นทางที่ไป top 10 destinations เท่านั้น)
o ลดภาษี Airport tax/passenger service charge (PSC) ลง 20% เป็ น เวลา 3 เดื อ น ใน top 10
destinations คิดเป็นมูลค่า 265.6 พันล้านรูเปียห์
o จัดสรรงบประมาณ 298.5 พันล้านรูเปียห์ ให้สายการบิน travel agents และบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อ
โฆษณาดึงดูดการท่องเที่ยวผ่าน social media ต่าง ๆ
Stimulus Vol.2
o เลื่อนการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนของธุรกิจได้ 8.2 ล้านล้านรู
เปียห์ (เริ่ม เม.ย. 63)
o เลื่อนการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล (corporate income tax) บางส่วน 30% เป็นเวลา 6 เดือน คาดว่าจะ
ช่วยลดต้นทุนของธุรกิจได้ 4.2 ล้านล้านรูเปียห์ (เริ่ม เม.ย. 63)
o เพิ่มเพดานการคืนเงินภาษีจาก 1.0 เป็น 5.0 พันล้านรูเปียห์ พร้อมเร่งกระบวนการคืนเงินคิดเป็นมูลค่า
2.0 ล้านล้านรูเปียห์ (เริ่ม เม.ย. 63)
o ผ่อนเกณฑ์การส่งออกนำเข้าให้ทำการค้าได้มากขึ้นและคล่องตัวขึ้น สำหรับสินค้า 749 ชนิดตาม HS
code เริ่มที่สินค้าในกลุ่ม iron and steel
Stimulus Vol.3
o งดการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าครอบคลุม 19 Sector
o ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 25% เหลือ 22% ในปี 63 และ 64 และเหลือ 20% ในปี 65
o จัดงบสำหรับการทำ Lending Schemes สนับสนุนธุรกิจ 150 ล้านล้านรูเปียห์
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
Stimulus Vol.4
o ขยายขอบเขตกลุม่ ธุรกิจ (sector) ที่ได้รับการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ 30% จากเดิม 102 กลุ่มธุรกิจ
เป็น 846 กลุ่มธุรกิจ
o ขยายขอบเขตภาคธุรกิจที่ได้รับ VAT refund และได้รับการงดเว้น import duties จากเดิม 102 กลุม่
ธุรกิจเป็น 431 กลุ่มธุรกิจ
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Top 10 destinations ประกอบไปด้วย Batam, Yogyakarta, Makassar, Labuan Bajo, Lombok (Bali), Malang, Manado, Silangit, Tanjungpandan
และ Tanjungpinang
55 ถือครองโดยรัฐ 100%
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o เพิ่มมาตรการลดต้นทุน SMEs จัดงบสำหรับ Loan restructuring และ capital injection (เฉพาะ
SOEs)
มาตรการ
Stimulus Vol.1
ดูแล
o เพิ่มงบประมาณ social security funds 30% อาทิ เงินช่วยเหลือคนจน (subsidies for basic needs)
ครัวเรือน
มูลค่า 4.6 ล้านล้านรูเปียห์ เพื่อกระตุ้นการบริโภคและจะมีผู้ได้รับประโยชน์ 15.2 ล้านคน
และการจ้าง o ให้เงินสมทบเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยบ้านและเงินดาวน์ให้กับผู้มีรายได้น้อย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.5
งาน
ล้านล้านรูเปียห์ (800 พันล้านรูเปียห์ สำหรับดอกเบี้ยบ้านและ 700 พันล้านรูเปียห์ สำหรับเงินดาวน์)
o อุดหนุนค่าโดยสารสำหรับการเดินทางไป top 10 destinations คิดเป็นมูลค่า 433.9-443.3 พันล้านรูเปียห์
Stimulus Vol.2
o งดภาษีเงินได้ให้แรงงาน (100% tax exemption) เป็นเวลา 6 เดือน (เริ่ม เม.ย. 63) คาดว่าจะช่วยเพิ่ม
การใช้จ่ายได้ 8.6 ล้านล้านรูเปียห์
Stimulus Vol.3
o เพิ ่ ม จำนวนประชาชนที ่ ส ามารถเข้ า โครงการ Family Hope Program ที ่ เ ป็ น โครงการอุ ด หนุ น เงิ น
ช่วยเหลือครอบครัวคนจนจาก 9.2 ล้านครัวเรือนเป็น 10 ล้านครัวเรือน และแต่ละครัวเรือนจะเงินเพิ่ม
25% ต่อปี
o เพิ่มคูปองอาหาร/Groceries (Basic Food Card) แจกประชาชนจาก 15.2 ล้านคนเป็น 20 ล้านคน บัตร
มูลค่า 200,000 รูเปียห์ต่อบัตรในระยะเวลา 9 เดือน เพิ่มขึ้นจากเดิม 33%
o เพิ่มงบประมาณที่จ่ายเงินในบัตร Workers Card สำหรับแรงงาน 5.6 ล้านคนที่ตกงานจากผลกระทบ
COVID-19 และอยู่ในแรงงานนอกระบบ หรือเป็นแรงงานที่อยู่ในธุรกิจขนาดเล็ก
o งดเก็บค่าไฟสำหรับลูกค้าที่ใช้กระแสไฟ 450VA 24 ล้านคน และลดค่าไฟ 50% สำหรับลูกค้าที่ใช้
กระแสไฟ 900VA 7 ล้านคน
o เพิ่มค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซื้อบ้านให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ซื้อบ้านในโครงการรัฐ (MBR)
o เพิ่มงบประมาณสำหรับการจัดหาอาหารและปัจจัยต่าง ๆ
o เพิ่มงบประมาณด้านการศึกษา
o ปรั บ กฎเกณฑ์ ก ารให้ เ งิ น อุ ด หนุน health insurance premium ให้ ค รอบคลุ ม ถึ งแรงงานกลุ ่ ม ที ่รับ
ค่าตอบแทนตามชิ้นงาน และ non workers เช่น self-employed
o ให้เงินบุคลากรทางการแพทย์เพิ่ม หมอและผู้เชี่ยวชาญ 10-15 ล้านรูเปียห์ต่อเดือน พยาบาล 7.5 ล้านรู
เปียห์ต่อเดือน และบุคลาทางการแพทย์อื่น ๆ 5 ล้านรูเปียห์ต่อเดือน
o ให้เงินอุดหนุนแก่ครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียชีวิต 300 ล้านรูเปียห์ต่อคน
o จัดงบสำหรับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และกระบวนการตรวจและรักษาต่าง ๆ เพิ่มเติม 65.8 ล้านล้านรู
เปียห์
o งดและลดการเก็บภาษีเงินได้ในหลายรายการ เช่น งดเก็บภาษีแรงงานที่อยู่ในภาคการผลิตที่มี รายได้ไม่
เกิน 200 ล้านรูเปียห์ต่อปี (4 แสนบาทต่อปี) ตั้งแต่เดือน เม.ย. - ก.ย. 63 และเร่งการคืนภาษี VAT
o เลื่อนการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่กู้เงินในโครงการ People’s Business Credit (KUR)
ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เป็นเวลา 6 เดือน
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มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)

มาตรการ
รักษา
เสถียรภาพ
(ค่าเงิน)
Bank
Indonesia

มาตรการ
กระตุ้น
สินเชื่อและ
ประคอง
ตลาดหุ้น
OJK56
(FSA)

Stimulus Vol.4
o เพิ่มเงินอุดหนุนค่าอาหารรายเดือนให้ 9 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนละ 6 แสนรูเปียห์ต่อเดือนในเดือน เม.ย.
- มิ.ย. 63 และ 3 แสนรูเปียห์ต่อเดือนในเดือน ก.ค. - ธ.ค. 63
o ขยายช่วงเวลาค่าไฟฟรีเป็น 6 เดือน และขยายขอบเขตผู้มีสิทธิ์อีก 7.2 ครัวเรือน
o เพิ่ม cash transfer ใน village fund ให้ 11 ล้านครัวเรือนอีกครัวเรือนละ 6 แสนรูเปียห์ในเดือน เม.ย. มิ.ย. 63 และ 3 แสนรูเปียห์ในเดือน ก.ค. - ต.ค. 63
o ขยายขอบเขตภาคธุรกิจที่มีการงดเก็บภาษีเงินได้แรงงานที่มีรายได้น้อยกว่า 200 ล้านรูเปียห์ต่อปีจาก
440 ภาคธุรกิจเป็น 1060 ภาคธุรกิจ
o ลด FX Reserve requirement ของ ธพ. ลงจาก 8% เหลือ 4% ของ deposit (เริ่มตั้งแต่ 16 มี.ค. 63)
ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาด FX ได้ 3.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
o ลด Rupiah reserve requirement ลง 0.5% ของ deposit สำหรับ ธพ. ที่ทำธุรกรรมเกี่ยวกับนำเข้า ส่งออกของรัฐบาล (เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 เป็นเวลา 9 เดือน) มาตรการนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับ ธพ. ได้
o เพิ่มระดับการทำ “Triple Intervention” ใน spot market, SBN (government securities) market
และ DNDF เพื่อคงระดับค่าเงินไม่ให้ผันผวนหรืออ่อนค่าจนเกินไป
o เพิ่ม coverage ตราสารที่นักลงทุนต่างชาติสามารถถือครองได้ (underlying transactions) เพื่อเพิ่ม
hedging instrument
o Quantitative Easing ซื้อพันธบัตรรัฐบาลในตลาดหลัก เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้รัฐบาล
o ลด reserve requirement ratio และผ่อนเกณฑ์ Loan-to-Deposit เพื่อให้ ธพ. มีสภาพคล่องไปซื้อ
พันธบัตรรัฐบาล
o ผ่อนเกณฑ์การชำระหนี้บัตรเครดิตเช่นลดดอกเบี้ย หรือการชำระหนี้ขั้นต่ำ
Banking Sector
o ผ่อนคลายเกณฑ์ Credit asset quality assessment57 (เพดาน 10 พันล้านรูเปียห์) โดยคิดเฉพาะสินเชือ่
ที่ปล่อยกู้ให้แก่ภาคธุรกิจที่ถูกกระทบจาก COVID-19 เช่น การท่องเที่ยว สายการบิน
Stock Market
o ปรับเกณฑ์ Auto reject ให้เป็น Asymmetric (lower limit: 7%/ upper limit: 20-35%) กล่าวคือ
ราคาหุ้นลงได้มากที่สุดไม่เกิน 7% ต่อวัน และขึ้นได้มากที่สุดไม่เกิน 35% ต่อวัน
o ปรับ circuit breaker ให้ลงได้แค่ 5%
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อินโดนีเซียแยกองค์กรกำกับดูแล สง. ออกจากธนาคารกลาง ภายใต้ชื่อ Otoritas Jasa Keuangan ทำหน้าที่เหมือน Financial Service Authority (FSA)
Credit asset quality assessment คือ การจัดชั้นสินเชื่อเพื่อกันเงินสำรอง เช่น ปล่อยกู้ 100% ต้องกันเงินสำรอง 5% ซึ่งการผ่อนเกณฑ์กันเงินสำรองทำให้
ธพ. ปล่อยกู้ได้มากขึ้น เช่น ปล่อยกู้ 100% ไม่ต้องกันเงินสำรอง หรือขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ก่อนคิดผลขาดทุน เป็นต้น
57
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สิงคโปร์
(17 ส.ค. 63) รัฐบาลสิงคโปร์ออกงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นครั้งที่ 5 เป็นมูลค่า 8
พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (1.6% ต่อ GDP) เพิ่มเติมจาก Stimulus สี่ก้อนแรกมูลค่า 92.9 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ที่ออกไป
ก่อนหน้า (18 ก.พ. 63 26 มี.ค. 63 6 เม.ย. 63 และ 26 พ.ค. 63) ทำให้ในปัจจุบันสิงคโปร์มีมาตรการรวมทั้งหมด 100.9
พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (19.9% ต่อ GDP) โดยมีสาระสำคัญดังนี้
มาตรการ
ช่วยเหลือ
ภาคธุรกิจ
และ SMEs

Stimulus Vol. 1
o บริษัทที่พนักงานได้รับ Quarantine Order (QO) จะได้รับเงินชดเชยวันละ 100 พันล้านดอลลาร์
สิงคโปร์หลังจากพนักงาน quarantine ครบระยะเวลา
o โครงการ Job support scheme มูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ช่วยเหลือแรงงาน 1.9 ล้าน
คน) รัฐบาลจะชดเชย 8% ของค่าใช้จ่ายแรงงานให้กับธุรกิจที่มีการสมทบเงินให้เข้ากองทุน CPF58 ให้
พนักงาน นับตามจำนวนพนักงานที่เป็น citizen และ permanent resident เป็นเวลา 3 เดือน (คำนวณ
จากค่าจ้างพนักงานไม่เกิน 3,600 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อคนต่อเดือน เทียบเท่ากับรัฐบาลจะจ่ายเงินให้ธุรกิจ
ไม่เกิน 864 ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อพนักงานหนึ่งคน)
o โครงการ Wage credit scheme มูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดยรัฐบาลช่วยสมทบการขึ้น
เงินเดือนให้แรงงานที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ในปี 2563 และ 2564 เป็นสัดส่วน 20%
และ 15% ตามลาดับ ทั้งนี้ มาตรการนี้เป็นมาตรการเดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ให้ธุรกิจแบ่ง
กำไรให้กับพนักงานผ่านการขึ้นเงินเดือน มีการต่ออายุโครงการทุก 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556 และสิ่งที่ทำเพิ่มเติม
ในรอบนี้คือยกเพดานเงินเดือนจาก 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และเพิ่มสัดส่วนการสมทบปีละ 5%
o มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเช่าร้านค้าและร้านอาหาร โดยผู้เช่าพื้นที่เพื่อการพาณิชย์จากรัฐบาล
สำหรับการขายสินค้าและอาหาร (Hawker centers and market) จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
เช่าเป็นเวลา 1 เดือน และเจ้าของอาคารเอกชนจะได้รับเงินชดเชย 15% ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อลดค่าเช่าให้กับร้านค้า
o คืนภาษีนิติบุคคล 25% ของค่าใช้จ่ายภาษีไม่เกิน 15,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อราย สำหรับปีภาษี 2563
สำหรับทุก sector (มูลค่างบประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์)
o โครงการให้เงินกู้ยื มเงินทุนหมุนเวียนสาหรับ SME โดยให้สถาบันการเงินตามโครงการ Enterprise
Financing Scheme ที่มีอยู่เดิ มเพิ่มวงเงินกู้ยืมจาก 300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์เป็น 600,000 ดอลลาร์
สิงคโปร์และเพิ่มการค้ำประกันของรัฐบาลเป็น 80% ในกรณีที่ธุรกิจ default เพื่อให้ SME เข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้
o คืนภาษีสิ่งปลูกสร้างและที่ดินสำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนัก
• 30% สำหรับธุรกิจที่พักแรมระยะสั้น (รวมธุรกิจ conventions, exhibition)
• 15% สำหรับ international cruise และเรือ ferry
• 15% สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบินชางอี รวมถึงค่า landing ของสายการบิน
• 10% สำหรับ integrated resorts
Stimulus Vol. 2
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กองทุน Central Provident Fund (CPF) เป็นระบบกึ่งประกันสังคมของสิงคโปร์ที่รัฐบาลจะสมทบเงินร่วมกับนายจ้างให้แก่ลูกจ้าง และในกองทุนจะมีการ
แยกเงินสาหรับการใช้งานในหลายวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อการซื้อบ้านในโครงการรัฐ (HDB) เพื่อการเกษียณอายุ เพื่อการรักษาพยาบาล เพื่อการศึกษา
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o Enhanced Job Support Scheme (JSS) เพิ่มการอุดหนุนค่าจ้างให้แก่ธุรกิจ จาก 8% ของค่าจ้างต่อคน
ต่อเดือน (ไม่เกิน 288 ดอลลาร์ สิงคโปร์ ) เป็น 25% ของค่าจ้างต่อคนต่อเดือน (ไม่เกิน 1,150 ดอลลาร์
สิงคโปร์) และยืดระยะเวลาการอุดหนุนจาก 3 เดือนเป็น 9 เดือน มาตรการนี้ทำเพื่อคงระดับการจ้างงานไว้
o Enhanced Wage Credit Scheme (WCS) เพิ่มเงินอุดหนุนการขึ้นค่าจ้างอีก 500 ดอลลาร์สิงคโปร์
เพิ่มเติมจากที่จ่าย 600 ดอลลาร์สิงคโปร์ในรอบ มี.ค.
o ยืดระยะเวลาการจ่ายภาษีเงินได้ให้แก่ธุรกิจและ Self-employed เป็นเวลา 3 เดือน
o Enhanced Rental Waiver งดเก็บค่าเช่า 3 เดือน สำหรับธุรกิจแผงลอย (hawkers) และมากสุด 2
เดือน สำหรับ commercial และ non-residential tenants
o Enhanced Property Tax Rebate เพิ ่ ม ปริ ม าณการคื น เงิ น ภาษี 100% สำหรั บ commercial
properties 60% สำหรับ Integrated resorts และ 30% สำหรับ non-residential properties
o โครงการให้เงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนสาหรับ SME โดยให้สถาบันการเงินตามโครงการ Enterprise
Financing Scheme ที่มีอยู่เดิมเพิ่มวงเงินกู้ยืมจาก 300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์เป็น 600,000 ดอลลาร์
สิงคโปร์และเพิ่มการค้ำประกันของรัฐบาลเป็น 80% ในกรณีที่ธุรกิจ default เพื่อให้ SME เข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้
o Enterprise Financing Scheme (EFS) เพิ ่ ม ปริม าณเงิ น กู ้ EFS-Trade Loan จาก 5 ล้ า นดอลลาร์
สิงคโปร์ เป็น 10 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และเพิ่ม Government risk-share เป็น 80% และ เพิ่มปริมาณ
EFS-SME Working Capital Loan จาก 0.6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
o Temporary Bridging Loan Programme เพิ ่ ม ปริ ม าณเงิ น กู้ ใ นโปรแกรมนี ้ จ าก 1 ล้ า นดอลลาร์
สิงคโปร์ เป็น 5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และให้ธุรกิจทุกประเภทกู้เงินนี้ได้ ไม่จำกัดเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว
อย่างเดิม
o Loan Insurance Scheme อุดหนุนเงิน loan insurance premium 80%
o Sector-based Support อุดหนุนเงินช่วยค่าจ้าง JSS 75% ของค่าจ้างต่อแรงงานต่อเดือน (ไม่เกิน
3,450 ดอลลาร์สิงคโปร์) ให้แรงงานในธุรกิจการบินและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ และให้เงิน 300 ดอลลาร์
สิงคโปร์ต่อเดือนแก่แรงงานในภาคขนส่งเช่น taxi
o SGUnited Traineeships อุดหนุนค่าแรงให้กับธุรกิจที่เสนอการฝึกงานให้กับแรงงานหน้าใหม่ และตั้ง
เป้าสร้างงาน 10,000 ตำแหน่งภายใน 1 ปี
o Arts & Culture จัดหาเงินทุน 55 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานในกลุ่มนี้ และเพิ่ม
digitalization efforts
o Enhanced Training Support ให้เงินอุดหนุนค่าเรียนแก่ธุรกิจที่ส่ งแรงงานเข้าเรียนโครงการพัฒนา
ทักษะ 90% และจ่ายเงินชดเชยให้ธุรกิจที่ต้องส่งแรงงานไปฝึกทักษะมากสุด 10 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อ
ชั่วโมงต่อคน
o Enhanced Support for Enterprises อุ ด หนุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยของบรื ษ ั ท ที ่ เ ข้ า โครงการพั ฒ นาธุ ร กิ จ
Enterprise Development Grant และ Productivity Solutions Grant อย่างละ 90% และ 80% (จาก
เดิม 70% ทั้งสองโครงการ) เพื่อพัฒนาและยกระดับธุรกิจ
Stimulus Vol. 3
o Enhanced Job Support Scheme (JSS) เพิ่มการอุดหนุนค่าจ้างให้แก่ธุรกิจในเดือน เม.ย. 63 จาก 25%
ของค่าจ้างต่อคนต่อเดือน (ไม่เกิน 1,150 ดอลลาร์สิงคโปร์) เป็น 75% ของค่าจ้างต่อคนต่อเดือน (ไม่เกิน
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3,450 ดอลลาร์สิงคโปร์) ในทุกกลุ่มธุรกิจ ก่อนจะกลับไปที่ระดับเดิมตั้งแต่เดือน พ.ค. 63 คือ 75% ในกลุ่ม
การบินและการท่องเที่ยว50% ในกลุ่มบริการด้านอาหารและภัตตาคาร และ25% ในกลุ่มที่เหลือ
o งดการเก็บภาษีธุรกิจที่มีลูกจ้างเป็นชาวต่างชาติเป็นเวลา 1 เดือน (เดือน เม.ย. 63) และคืนเงินภาษีชนิด
นี้ 750 ดอลลาร์สิงคโปร์ให้ธุรกิจที่เสียภาษีไปแล้วในปีนี้ เงินคืนก้อนนี้จ่ายในเดือน เม.ย. 63
o Enhanced Rental Waiver ขยายขอบเขตการงดเก็บค่าเช่า ด้วยการงดเก็บค่าเช่า 1 เดือน สำหรับ
ธุรกิจที่เช่าพื้นที่สำนักงาน พื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่เกษตรกรรม
o เพิ่ม Government risk-share จาก 80% เป็น 90% สำหรับเงินกู้ให้แก่ธุรกิจในโครงการ EFS-Trade
Loan, EFS-SME Working Capital Loan และ Temporary Bridging Loan Programme เฉพาะเงินกู้
ที่ขอตั้งแต่ 8 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64)
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
Stimulus Vol. 4
o Enhanced Job Support Scheme (JSS) ขยายการอุดหนุนเงินเดือนไปจนถึงเดือน ส.ค. 63 จากเดิม
ถึงแค่ ก.ค. 63 และเพิ่มการอุดหนุนค่าจ้างให้แก่ธุรกิจ 75% ของค่าจ้างต่อ คนต่อเดือน (ไม่เกิน 3,450
ดอลลาร์สิงคโปร์) สำหรับทุกกลุ่มธุรกิจ โดยให้ในเดือนที่ถูกสั่งปิดตามมาตรการ Circuit Breaker (ก่อน
หน้านี้ให้เฉพาะเดือน เม.ย. 63) ก่อนจะกลับไปที่ระดับเดิมตั้งแต่เดือน พ.ค. 63 คือ 75% ในกลุ่มการบิน
และการท่องเที่ยว 50% ในกลุ่มบริการด้านอาหารและภัตตาคาร และ 25% ในกลุ่มที่เหลือ
o SG United Traineeships จัดโปรแกรมฝึกงานให้แรงงานใหม่ 21,000 ตำแหน่ง และกลุ่ม mid-career
4,000 ตำแหน่ง
o SG United skills จัดโปรแกรมพัฒนาทักษะให้แรงงานใหม่ 30,000 ตำแหน่งพร้อมเบี้ยเลี้ยง 1,200
ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6-12 เดือน
o Hiring Incentives ให้เงินอุดหนุนการจ้างงานใหม่สำหรับผู้ที่จบ Traineeships เป็นระยะเวลา 6 เดือน
ไม่เกิน 6,000 ดอลลาร์สิงคโปร์สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 40 และ ไม่เกิน 12,000 ดอลลาร์สิงคโปร์สำหรับผู้ที่
อายุมากกว่า 40
o ขยายเวลางดการเก็บภาษีธุรกิจที่มีลูกจ้างเป็นชาวต่างชาติ ไปอีก 2 เดือน เฉพาะธุรกิจที่ถูกสั่งปิดจาก
มาตรการ Circuit Breaker (จากเดิมแค่เดือน เม.ย. 63) และคืนเงินภาษีชนิดนี้ให้ธุรกิจที่เสียภาษีไปแล้ว
ในปีนี้ 750 ดอลลาร์สิงคโปร์ในเดือน มิ.ย. 63 และ 375 ดอลลาร์สิงคโปร์ในเดือน ก.ค. 63
o ยืดระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน CPF เป็นเวลา 1 ปี
o Rental Relief งบประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์สำหรับการช่วยค่าเช่าของธุรกิจ SMEs และขยาย
เวลาการงดเก็บค่าเช่าที่ของรัฐบาล สำหรับ Hawkers เพิ่มระยะเวลาเป็น 5 เดือน Commercial เพิ่ม
ระยะเวลาเป็น 4 เดือน และพื้นที่ทำอุตสาหกรรม สำนักงาน และเกษตรกรรม เพิ่มระยะเวลาเป็น 2 เดือน
o เพิ่มงบประมาณ Financing support สำหรับ promising startup 285 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
o E-Payment ให้ เ งิ น 300 ดอลลาร์ ส ิ ง คโปร์ ต ่ อ เดื อ น เป็ น เวลา 5 เดื อ นสำหรั บ Hawkers เช่ น
ร้านขายของชำ ร้านกาแฟ โรงอาหาร สำหรับร้านที่ใช้ e-Payment และให้เงินก้อน 5,000 ดอลลาร์
สิงคโปร์สำหรับธุรกิจที่ปรับตัวมาใช้ระบบ PayNow Corporate, e-invoicing, business process, ecommerce solutions และ advance solutions
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Stimulus Vol. 5
o Enhanced Job Support Scheme (JSS) ขยายการอุดหนุนเงินเดือนไปจนถึงเดือน มี.ค. 64 จากเดิม
ถึงแค่ ส.ค. 63 แต่ลดการอุดหนุนค่าจ้างให้แก่ธุรกิจเหลือ 50% (ไม่เกิน 2,300 ดอลลาร์สิงคโปร์) ในกลุ่ม
การบินและการท่องเที่ยว 30% (ไม่เกิน 1,380 ดอลลาร์สิงคโปร์) ในกลุ่มบริการด้านอาหารและภัตตาคาร
และ 10% (ไม่เกิน 460 ดอลลาร์สิงคโปร์) ในกลุ่มที่เหลือ
o Job Growth Incentive (JGI) จัดงบประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ให้เงินอุดหนุนค่าจ้างแก่ธุรกิจที่จ้าง
แรงงานสิงคโปร์เพิ่มขึ้น (Headcount) โดยสนับสนุนเงิน 25% (ไม่เกิน 1,250 ดอลลาร์สิงคโปร์) สำหรับแรงงาน
อายุต่ำกว่า 40 ปี และ 50% (ไม่เกิน 2,500 ดอลลาร์สิงคโปร์) สำหรับแรงงานอายุ 40 ปีขึ้นไป
Monetary Authority of Singapore (MAS)
o จัดงบประมาณสนับสนุนธุรกิจ Fintech 125 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ อุดหนุนค่าใช้จ่ายและการพัฒนาทักษะ
o กำหนดให้ ธพ. ยืดระยะเวลาการชำระหนี้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับงดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
o เพิ่มงบประมาณสนับสนุนธุรกิจ Fintech อีก 6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เพิ่มเติมจาก 125 ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์เดิม
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o กำหนดให้ ธพ. และบริษัทที่เกีย่ วข้องกับการเงินจ่ายเงินเป็นได้ไม่เกิน 60% ของเงินปันผลในปี 2562
o ขยายมาตรการ SGD และ USD funding facilities เพิ ่ ม สภาพคล่ อ งให้ ก ั บ ธพ. และขยายกรอบ
หลักประกัน (collateral) ให้ครอบคลุมสินทรัพย์หลายประเภทมากขึ้นที่รวมถึง และสินทรัพย์ระดับ
Investment grade (BBB- ขึ้นไป) ที่ออกโดยรัฐบาล หรือธนาคารกลางต่างประเทศเป็นต้น
มาตรการ
ดูแล
ครัวเรือน
และการจ้าง
งาน

Stimulus Vol. 1
o พนั ก งานของบริ ษ ั ท ที ่ ได้ รั บ Quarantine Order (QO) จะถื อ ว่ า เป็ น การลาป่ ว ยพิ เ ศษและได้รับ
เงินเดือน (paid hospitalization leave as part of employee’s contracts)
o Self-employed ที่เป็น permanent resident และ citizen จะได้รับเงินชดเชยวันละ 100 ดอลลาร์
สิงคโปร์โดยแสดงหลักฐานการประกอบอาชีพ
o บุคลากรด้านการแพทย์ที่ต้องยกเลิกแผนการพักผ่อนและการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มกำลังแรงงานรองรับ
สถานการณ์ที่โรงพยาบาล สามารถนำจดหมายจากผู้จ้างไปขอคืนเงินจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้เต็มจำนวน
o Citizen (ไม่ ร วม permanent resident) ที ่ ม ี อ ายุ 21 ปี ข ึ ้ น ไปจะได้ ร ั บ เงิ น 100-300 ดอลลาร์
สิงคโปร์ขึ้นอยู่กับระดับรายได้ โดยหากมีบุตรอย่างน้อย 1 คนที่อายุไม่เกิน 20 ปี บิดามารดาจะได้รับเงิน
เพิ่มอีกคนละ 100 ดอลลาร์สิงคโปร์
o ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป และ citizen อายุ 21 ปีขึ้นไป ที่พักอาศัยในบ้านรัฐขนาดไม่เกิน
สองห้อง จะได้รับเงินเพิ่ม 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ ในบัตร passion card หรือคูปองซื้อสินค้าสามารถใช้ซื้อ
สินค้าได้ที่ supermarket และร้านค้าในเครือข่าย
o สนับสนุนค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและน้ำประปา เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เท่าตามขนาดของครัวเรือน (โครงการ USave rebates เป็นมาตรการที่มอี ยู่แล้ว แต่เพิ่มมูลค่าเงินสนับสนุน)
o โครงการคืนค่าส่วนกลางบ้านของรัฐต่อเนื่องอีก 1 ปี (เป็นโครงการที่รัฐยกเว้นค่าธรรมเนียมส่วนกลาง
ให้กับผู้เช่า Housing and Development Board: HDB 1.5-3.5 เดือนตามขนาดของครัวเรือน ทั้งนี้
HDB เป็นโครงการสร้างบ้านของรัฐในราคาควบคุมเพื่อให้ทุกครัวเรือนสามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้)
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o เพิ่มเงินสนับสนุนของรัฐในโครงการสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย อีก 20% จากเงินในโครงการปีที่แล้ว และเป็น
มูลค่าอย่างต่ำ 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อคน (เป็นโครงการเดิมที่รัฐช่วยสมทบเงินเข้ากองทุน CPF และให้เงินสด
สาหรับผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 2,300 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือน มูลค่าการสมทบตามอายุตัวของผู้มีรายได้น้อย)
กลุ่มรถแท็กซี่ และรถเช่าส่วนบุคคล
o กลุ่มที่ไม่ได้รับ Quarantine order แต่ได้รับผลกระทบจากจำนวนผู้ใช้บริการที่ลดลง
• รัฐบาลตั้งกองทุน Special Relief Fund (SRF) ขนาดกองทุน SGD73 ล้านดอลลาร์ สิงคโปร์
สำหรับพนักงานขับแท็กซี่และรถเช่า (Full-time driver) โดยเป็นเงินจากรัฐบาล 41 ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์ และบริษัท 32 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
• พนักงานขับรถ จะได้รับเงินชดเชยไม่เกิน 20 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อคันต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน (รัฐบาล
เป็นผู้จ่าย 10 ดอลลาร์สิงคโปร์ และบริษัทจ่ายในจำนวนที่เหลือ) ซึ่งเป็น rate ที่จ่ายในช่วงการเกิด
SARS ปรับด้วย inflation และ rent cost เริ่มจ่ายโดยบริษัทผู้จ้างตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 2563 เป็นต้น
ไป โดยไม่ต้องมีการลงทะเบียน เป็นการจ่ายให้ตามพนักงานที่เข้าข่ายประมาณ 40,000 ราย
• พนักงานขับรถที่ไม่เข้าข่าย SRF รัฐบาลร่วมกับ National Trades Union Congress (NTUC)
จัดตั้งกองทุน Driver Care Fund for needy drivers ขนาดกองทุน 2.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
รายละเอียดการสมัครจะชี้แจงในภายหลัง (อาจเป็นความช่วยเหลือนอกเหนือจากตัวเงิน โดย NTUC
มีกิจการหลายอย่าง รวมทั้ง supermarket)
• P2P operators จะได้รับการงดเว้น license fees ในช่วง 3 เดือน รวมมูลค่า1.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
o กลุ่มที่ได้รับ Quarantine order
• พนักงานขับรถจะได้รับเงิน 200 ดอลลาร์สิงคโปร์ (one-off allowance) จากสมาคมแท็กซี่และ
รถเช่าส่วนบุคคล
• พนักงานขับรถจะได้รับเงินชดเชยอย่างน้อย 100 ดอลลาร์สิงคโปร์จาก taxi operator
• พนักงานขับรถจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าแท็กซี่
• พนักงานขับรถจะได้รับเงินชดเชยตาม Quarantine Order จากรัฐบาล 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อวัน
Stimulus Vol. 2
o SEP Income Relief (SIRS) บุ ค คลที ่ เ ป็ น Self-employed จะได้ ร ั บ เงิ น อุ ด หนุ น เดื อ นละ 1,000
ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือนเป็นเวลา 9 เดือน
o SEP Training Support Scheme เพิ่มงบประมาณให้กับโปรแกรมเพิ่มทักษะสำหรับ Self-employed
ให้เงินเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเป็น 10 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อชั่วโมง
o COVID-19 Support Grant ให้เงินผู้มีรายได้น้อย-ปานกลางที่ตกงานจาก COVID-19 800 ดอลลาร์
สิงคโปร์ต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน
o เพิ่มเงินที่ให้แก่ชาวสิงคโปร์ทุกคนโดยตรงจากคนละ 100 200 หรือ 300 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นคนละ
300 600 หรือ 900 ดอลลาร์สิงคโปร์ปริมาณเงินขึ้นกับรายได้ต่อปี
o เพิ่มเงินที่ให้แก่พ่อแม่ที่มีลูกอายุไม่เกิน 20 ปีจากคนละ 100 ดอลลาร์สิงคโปร์เป็นคนละ 300 ดอลลาร์สิงคโปร์
o ให้เงินผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปคนละ 100 ดอลลาร์สิงคโปร์
o เพิ่มมูลค่า Grocery Voucher ที่ให้กับชาวสิงคโปร์จากคนละ 100 ดอลลาร์สิงคโปร์เป็นคนละ 300
ดอลลาร์สิงคโปร์ ในปี 2563 และยังมีให้อีก 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ในปี 2564
o ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ งดค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่ต้องจ่ายให้รัฐบาลเป็นเวลา 1 ปี (เม.ย. 63 - มี.ค.
64) ระงับการจ่ายหนี้เพื่อการศึกษา 1 ปี ระงับค่าปรับจากจ่ายค่าเช่าบ้านช้าเป็นเวลา 3 เดือน
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o ให้เงินแรงงานในสหภาพแรงงาน NTUC ที่มีรายได้น้อย-ปานกลางอีกคนละ 300 ดอลลาร์สิงคโปร์
o Community Help for Vulnerable Households ให้ เ งิ น ทุ น กั บ Self-Help Groups 20 ล้ า น
ดอลลาร์สิงคโปร์ ภายใน 2 ปี และให้เงินทุน Community Development Councils 75 ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์ เพื่อจัดหาปัจจัยที่จำเป็นในชุมชนต่าง ๆ
o Enhanced Workfare Special Payment ให้เงิน 3,000 ดอลลาร์สิงคโปร์แก่ผู้ที่อยู่ในระบบสวัสดิการ
Workfare Income Supplement Scheme (WIS)
Stimulus Vol. 3
o SEP Income Relief (SIRS) ขยายขอบเขตบุ ค คลที่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ น Self-employed และมี ส ิ ท ธิ ์ เ ข้ า
โครงการนี้ (ให้รวมบุคคลที่มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 21,000 ดอลลาร์สิงคโปร์จากเดิมแค่ไม่เกิน
13,000 ดอลลาร์สิงคโปร์) และเพิ่มเงินอุดหนุนจากเดือนละ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือนเป็น 3,000
ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือนในเดือน พ.ค. ก.ค. และ ต.ค. 63 (เดือนอื่นตั้งแต่ เม.ย. - ธ.ค. 63 ยังได้รับเดือน
ละ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือนเหมือนเดิม)
o เพิ่มเงินที่ให้แก่ชาวสิงคโปร์ทุกคนโดยตรงอีกคนละ 300 ดอลลาร์สิงคโปร์ในเดือน เม.ย. 63 ทำให้
ประชาชนได้เงินเพิ่มจากทั้งหมดคนละ 300 600 หรือ 900 ดอลลาร์สิงคโปร์เป็น 600 900 หรือ 1,200
ดอลลาร์สิงคโปร์ปริมาณเงินขึ้นกับรายได้ต่อปี (เงินก้อนแรกแจก 600 ดอลลาร์สิงคโปร์ให้ทุกคนในเดือน
เม.ย. 63 และก้อนที่เหลือในเดือน มิ.ย. 63)
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
Stimulus Vol. 4
o COVID Support Grant (CSG) จัดงบประมาณ 800 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับชาวสิงคโปร์ที่ตกงาน
ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือถูกตัดเงินเดือนเป็นจำนวนมาก โดยผู้ที่เข้าข่ายจะได้รับคนละ 800 ดอลลาร์สิงคโปร์
ต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน
o Solidarity Utilities Credit ให้เงินช่วยค่าน้ำค่าไฟครัวเรือนละ 100 ดอลลาร์สิงคโปร์
o Enhanced Fund-Raising Program จัดงบ 100 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ สมทบทุนเงินบริจาค
o Invictus Fund จัดงบ 18 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ สมทบหน่วยงานสังคมสังเคราะห์ต่าง ๆ
Stimulus Vol. 5
o COVID Support Grant (CSG) ขยายมาตรการไปจนถึงเดือน ธ.ค. 63 (จากเดิมสิ้นสุดเดือน ก.ย. 63)
โดยยังคงเป็นการให้เงินชาวสิงคโปร์ที่ตกงาน ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือถูกตัดเงินเดือนเป็นจำนวนมาก โดยผู้ที่
เข้าข่ายจะได้รับคนละ 800 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน
o Enhanced Workfare Special Payment ขยายเกณฑ์ผู้ที่เข้าข่ายการให้เงิน ก้อน 3,000 ดอลลาร์
สิงคโปร์แก่ให้รวมถึงผู้ที่อยู่ในระบบสวัสดิการ Workfare Income Supplement Scheme (WIS) ในปีนี้
ด้วย จากเดิมที่ให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในปีที่แล้ว
o Enhanced Aviation Support Package เพิ ่ มงบประมาณ 187 ล้ านดอลลาร์ ส ิ งคโปร์ ขยายเวลาการ
สนับสนุนและลดต้นทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสายการบินตั้งแต่ พ.ย. 63 ถึง มี.ค. 64 (จากเดิมสิ้นสุด ต.ค. 63)
o Enhanced SG Founder Programme เพิ่มงบประมาณ 150 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เพิ่มเงินสนับสนุน
ต้นทุนในการก่อตั้ง startup
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ฟิลิปปินส์
รัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศใช้มาตรการทางการคลัง (16 มี.ค. 63) เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
COVID-19 และกระตุ้นเศรษฐกิจ มูลค่ารวม 27.1 พันล้านเปโซ และรัฐบาลได้ทยอยออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ โดยมาตรการที่ออกมาในระยะที่ 1 (Bayanihan 1) มีมูลค่าประมาณ 514.4
พันล้านเปโซ59 (11 ก.ย. 63) รัฐบาลได้ออกมาตรการระยะที่ 2 (Bayanihan 2) มูลค่าประมาณ 165.560 พันล้านเปโซ เพื่อใช้
เป็นงบประมาณสนับสนุนด้านการแพทย์ และช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถาการณ์แพร่
ระบาดที่รุนแรง โดยมาตรการที่ออกมาทั้งหมดมูลค่าประมาณ 679.9 พันล้านเปโซ (คิดเป็น 3.5 % ต่อ GDP ฟิลิปปินส์)
ซึ่งเป็นสัดส่วนการใช้จ่ายด้านเงินช่วยเหลือ เงินโอน และภาษี คิดเป็น 2.8% ต่อ GDP ขณะที่งบประมาณด้านสินเชื่อคิด
เป็น 0.7% ต่อ GDP นอกจากนี้ ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ (BSP) มีมาตรการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ให้กับ สง. และการชำระคืน
หนี้ของลูกค้าของ สง. ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งทำธุรกรรม repo ในหลักทรัพย์รัฐบาลมูลค่ากว่า 3 แสนล้านเปโซ
มาตรการ
ช่วยเหลือ
ภาคธุรกิจ
และ SMEs

o กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมจัดสรรสินเชื่อพิเศษ Microfinance สำหรับธุรกิจ micro, small
and medium enterprises (MSMEs) ภายใต้ โ ครงการ Pondo sa Pagbabago at Pag-Asenso
(P3) ที่ได้รับผลกระทบ และช่วยหาแหล่งผู้ผลิตรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน (supply chain disruption) และสนับสนุนด้านการค้าและการลงทุนให้ได้
ตามเป้าหมาย มูลค่ารวม 1 พันล้านเปโซ
o รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือธุรกิจในอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว
o กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมจัดสรรเงิน 203 ล้านเปโซ สำหรับจัดการฝึกอบรมและพัฒนาให้แก่ธุรกิจ
o กระทรวงเกษตร และกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมจัดสรรเงิน 16.5 พันล้านเปโซ เพื่อจัดการ
โครงการข้าวให้มีผลผลิตเพียงพอ
o BSP ออกมาตรการผ่ อ นคลายกฎระเบี ย บชั ่ ว คราวสำหรั บ สง. ที ่ เป็ น BSFIs (BSP-supervised
financial institutions) เป็นระยะเวลา 1 ปี (เริ่ม 8 มี.ค. 63) เนื่องจาก COVID-19 อาจจะส่งผลต่อ
การให้บริการทางการเงิน ดังนั้น BSP จะไม่มีบทลงโทษทางการเงินสำหรับการส่งรายงานที่ล่าช้าและการ
รักษาเงิน สำรองของ สง. ที่อาจไม่เพียงพอ (legal reserve deficiencies) ทั้งนี้ BSFIs จะต้องผ่ อน
คลายมาตรการทางการเงินสำหรับลูกค้า (ลูกจ้าง ร้านค้าปลีก และบริษัท) ที่ได้รับผลกระทบ โดย
• ขยายระยะเวลากำหนดการชำระคืนหนี้ในช่วงระยะเวลา 1 ปี
• บริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการจองล่วงหน้าที่มีความสูญเสียมากกว่า 5 ปี จะให้การช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบตามความจำเป็น (ต้องผ่านการพิจารณาจาก BSP)
o ค้ำประกันสินเชื่อแก่ธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบ มูลค่า 120 พันล้านเปโซ
o (5 พ.ค. 63) BSP ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือธุรกิจ micro, small and medium enterprises
(MSMEs) ในช่วงวิกฤติ COVID-19 และการฟื้นตัวในช่วงหลังวิกฤติ โดย
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เป็นงบประมาณเบื้องต้นจากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 17 พ.ค. 63 มูลค่าดังกล่าวไม่นับรวม 1) การเข้าซื้อหลัก ทรัพย์รัฐบาลของธนาคารกลาง
2) การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และการปรับลดอัตราส่วนการกันเงินสำรอง (RRR) และ 3) สินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างประเทศ เช่น World
Bank และ ADB มูลค่าทั้งหมดรวมประมาณ 1,089 พันล้านเปโซ (5.7% ต่อ GDP)
60 งบประมาณมูลค่า 140 พันล้านเปโซ เป็นงบประมาณเพื่อช่วยเหลือครัวเรือน และภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้าน
สาธารณสุข ขณะที่ งบประมาณมูลค่า 25.5 พันล้านเปโซ เป็นงบประมาณสำรองสำหรับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัคซีน เป็นต้น
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• ปรับลดน้ำหนักความเสี่ยง (credit risk weights) ของสินเชื่อ MSME ชั่วคราว โดยลดลงเหลือ
50% จากเดิม 75% (กรณี diversified MSME portfolio) และจาก 100% (กรณี non-diversified
MSME portfolio)
• กำหนดน้ำหนักความเสี่ยงเป็นศูนย์ (zero percent risk weight) สำหรับสินเชื่อ MSME ที่ได้รับ
การการันตีจาก 1) Philippine Guarantee Corporation 2) Agricultural Guarantee Fund Pool
และ 3) Agricultural Credit Policy Council
• เลื่อนระยะเวลาการใช้ capital adequacy framework สำหรับธนาคารขนาดเล็ก เพิ่ม 1 ปี มีผล
1 ม.ค. 66 (จากเดิม 1 ม.ค. 65)
• BSP ขยายช่วงระยะเวลาการรายงานของสินเชื่อที่ครบกำหนดและ non-performing loans ของ
ธุรกิจ MSMEs ที่ได้รับผลกระทบของ COVID-19 โดยขยายไปถึง 31 ธ.ค. 64 (จากเดิม 8 มี.ค. 64)
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o จัดสรรเงินทุนให้ธนาคารของรัฐ (government banks) ช่วยเหลือด้านการขยายชำระสินเชื่อให้กับ
ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก (มูลค่าประมาณ 39.5 พันล้านเปโซ)
o จัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนส่งที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (มูลค่า 9.5 พันล้านเปโซ)
o จัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (มูลค่า 4 พันล้านเปโซ)
มาตรการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ

o รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวผ่านโครงการของกระทรวงการท่องเที่ยว
o (23 มี.ค. 63) BSP ประกาศทำธุรกรรม repurchase agreement (repo) ในหลักทรัพย์รัฐบาลมูลค่า
กว่า 3 แสนล้านเปโซ โดยมีอายุสัญญาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน เพื่อสนับสนุนสภาพคล่องให้กับรัฐบาล
นำไปใช้ในการดำเนินมาตรการเยียวยาผลกระทบของ COVID-19
o (8 เม.ย. 63) BSP ผ่อนคลายการประเมิน (prudential regulations) marking to market ของ
ตราสารหนี้สำหรับ สง. ที่เป็น BSFIs
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o (20 ส.ค. 63) BSP ขยายเพดานการปล่อยสินเชื่ออสังหาริ มทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์จากเดิม 20%
เพิ่มขึ้นเป็น 25% ของสินเชื่อทั้งหมด (net of interbank loans)

มาตรการ
o จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ตกงาน (dislocated worker) มูลค่า 1.2 พันล้านเปโซ
ดูแล
o จัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลื อแรงงานที ่ว ่า งงานและได้ร ับผลกระทบผ่านการเพิ ่ ม ทั ก ษะ upskills และ
ครัวเรือน
reskills รวมทั้งมีคอร์สเรียนฟรีผ่านมือถือและคอมพิวเตอร์61 มูลค่า 3 พันล้านเปโซ
และการจ้าง o รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือ 5,000-8,000 เปโซต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับพื้นที่) แก่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
งาน
เป็นระยะเวลา 2 เดือน ครอบคลุมประมาณ 18 ล้านครัวเรือน (มูลค่าประมาณ 205 พันล้านเปโซ)
o กระทรวงแรงงานจัดสรรเงิน 1.5 พันล้านเปโซ เพื่อช่วยเหลือแรงงานชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศที่
ได้รับผลกระทบ
o ลดหย่อนภาษีเต็มจำนวนสำหรับการบริจาค เช่น ให้เงินช่วยเหลือ ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น
61

เรียนผ่าน TESDA Online Program (The Technical Education and Skills development Authority: TESDA)
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o รัฐบาลขยายระเวลาการจ่ายภาษีเงินได้ออกไป โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับการใช้มาตรการกักกันโรค
(enhanced community quarantine: ECQ)
o จั ด สรรสิ น เชื ่ อ ภายใต้ โ ครงการของ Government Service Insurance System (GSIS) ให้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงผู้เกษียณที่ได้รับผลกระทบ
o ธนาคารของรัฐจัดโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพ อาทิ ธนาคาร DBP62 จัดสรร
สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำภายใต้โครงการ Rehabilitation Support Program on Severe Events (RESPONSE)
และ ธนาคาร LANDBANK ให้ปรับโครงสร้างการกู้โดยขยายระยะเวลาการกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใต้โครงการ LANDBANK Calamity Rehabilitation Support เป็นต้น
o BSP ขอความร่วมมือจาก สง. ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้ online banking platforms
หรื อ electronic money เพื ่ อ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนใช้ธ ุ รกรรมของธนาคารในช่ วงที่มี
การแพร่ระบาดของ COVID-19
o ธนาคาร Land bank จัดสรรสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับรัฐบาลท้องถิ่น มูลค่า 10 พันล้านเปโซ
o จัดสรรสินเชื่อพร้อมอัตราดอกเบี้ย 0% เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินแก่ชาวนาและชาวประมง (small
farmers and fisherfolk: SFF) ผ่านกระทรวงเกษตรฯ (Department of Agriculture-Agricultural
Credit Policy Council: DA-ACPC) มีมูลค่าประมาณ 2.5 พันล้านเปโซ
o ให้เงินสนับสนุนค่าจ้างแก่ลูกจ้างในธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการปิดเมือง โดย
จะให้เงินช่วยเหลือ 5,000-8,000 เปโซต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับพื้นที่) เป็นระยะเวลา 2 เดือน (มูลค่า
ประมาณ 51 พันล้านเปโซ จากเดิมมูลค่า 35 พันล้านเปโซ)
o ให้เงินสนับสนุนแก่รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชน (มูลค่า 36 พันล้านเปโซ จากเดิมมูลค่า 30
พันล้านเปโซ)
o จัดสรรเงินช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ เช่น ให้เงินช่วยเหลือค่าความเสี่ยง เงินชดเชยกรณีติด
เชื้อไวรัส
o กระทรวงแรงงานจัดโครงการจัดหางานให้กับแรงงานไม่ประจำ (informal sector) ที่ว่างงาน (มูลค่า
ประมาณ 1.15 พันล้านเปโซ)
o กระทรวงแรงงานจัดโครงการช่วยเหลือทางการเงินให้กับแรงงานประจำ (formal sector) ที่ได้รับ
ผลกระทบ (มูลค่าประมาณ 3.25 พันล้านเปโซ)
o กระทรวงเกษตรฯ จัดโครงการช่วยเหลือทางการเงินแก่ชาวนา (มูลค่าประมาณ 3 พันล้านเปโซ)
มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมจากครั้งก่อน (ภายหลังวันที่ 23 พ.ค. 63)
o
o
o
o
o
o

62

จัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ตกงานโดยการแจกเงินหรือรูปแบบอื่น ๆ (มูลค่า 13 พันล้านเปโซ)
ให้เงินช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังมีการใช้มาตรการปิดเมือง (มูลค่า 6 พันล้านเปโซ)
สนับสนุนการจ้างงานและการพัฒนาทักษะแรงงาน (มูลค่า 5 พันล้านเปโซ)
จัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและการทำสวน (มูลค่า 24 พันล้านเปโซ)
จัดสรรเงินเพื่อพัฒนาทักษะไกด์นำเที่ยวรวมถึงการให้เงินอุดหนุน (มูลค่า 100 ล้านเปโซ)
ให้เงินอุดหนุนและเงิ นช่วยเหลือ (subsidy and allowance) แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจาก
COVID-19 อย่างรุนแรง (มูลค่า 600 ล้านเปโซ)
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o ให้ เงิ น อุ ดหนุ นและเงิ นช่ วยเหลือ (subsidy and allowance) แก่ บ ุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลัยและ
วิทยาลัย (มูลค่า 300 ล้านเปโซ)
o ให้เงินช่วยเหลือแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน (มูลค่า 180 ล้านเปโซ)
o ให้เงินช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่น (มูลค่า 1.5 พันล้านเปโซ)
o ให้เงินแก่กระทรวงการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาแบบดิจิทัล (มูลค่า 4 พันล้านเปโซ)
o จัดสรรเงินเพื่อการพัฒนา smart campuses ระหว่างประเทศ (มูลค่า 3 พันล้านเปโซ)
o จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาในโครงการ TESDA (Technical Education and Skills Development)
(มูลค่า 1 พันล้านเปโซ)
o จัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนการวิจัยแก่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ (University of Philippines Diliman’s
Computational Research Laboratory) (มูลค่า 15 ล้านเปโซ)
o จั ด สรรเงิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การวิ จ ั ย ด้ า นสุ ข ภาพ (Health Technology Assessment Council)
(มูลค่า 10 ล้านเปโซ)
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