สถานการณ์ COVID-19
และมาตรการเยียวยาในต่างประเทศ

ข้อมูลมาตรการล่าสุด ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

สถานการณ์ COVID-19 ยังคงลุกลามอย่างหนักและแพร่ระบาดไปหลายพื้นที่...
การระบาดยังคงแพร่กระจายไปสู่ประเทศต่างๆ มากขึ้น...

...โดยจานวนผู้ป่วยในจีนทรงตัว ขณะที่ประเทศอืน่ ๆ ยังคงเร่งขึ้นต่อเนื่อง
No. of Cases

Cumulative Confirmed Coronavirus [Covid-19] Cases
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Source: Bloomberg, CEIC

Korea
US
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Source: CEIC (data available as of 22 March 2020)
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...โดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐฯ ที่เข้าสู่ภาวะวิกฤต
...ขณะที่สหรัฐฯ มีจานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทั่วทุกมลรัฐ

ยุโรปกลายเป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาดแทนเมืองอู่ฮั่น...
Core Euro Area
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Source: CEIC (latest data available as of 22 March 2020)
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Source: CEIC (latest data available as of 21 March 2020)
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สาหรับผลต่อเศรษฐกิจ…
การผลิตและการค้าโลกในช่วงที่ผา่ นมาชะลอลงมาก โดยเฉพาะจีน
Global Manufacturing PMI
Diffusion Index (par=50)
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ความเชื่อมั่นและแนวโน้มการจ้างงานปรับแย่ลงทั่วโลก
และจะส่งผลกระทบต่อการบริโภคในระยะต่อไป
Sentiment Index
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sentix SentiMent US Economy Expectations 6 Month Ahead
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Note: Asia (ex CN) retail sales ประกอบด้วย HK, KR, SG and TW
(simple average of YoY growth) ทั้งนี้ หากไม่รวม HK ภาพรวม retail
sales ของ Asia (ex CN) หดตัวเล็กน้อย

5/8

แม้ว่าล่าสุดเครื่องชี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจจีนจะทยอยปรับดีขึ้น แต่ยังต่ากว่าระดับปกติมาก
เครื่องชี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีน

ภาคธุรกิจทยอยกลับมาเปิดดาเนินงานตามปกติหลังวันหยุดยาวช่วงเทศกาลตรุษจีน
%

Resumption rate after reopening 1/

100

Resumption rate in end Feb/early Mar 2/
88.1

80

60.7

60
40
20
0

Note: ( ) is provincial GDP share in 2019; 1/ Resumption rate after reopening varies from 11 Feb to 21 Feb 20;
2/ Resumption rate in end Feb/early Mar is between 19 Feb to 6 Mar 20
Source: China’s Ministry of Industry and Information Technology (MIIT), Citi Research

ทั้งนี้ ภาคธุรกิจจีนยังไม่สามารถดาเนินกิจการได้อย่างเต็มที่ 100%
•
•
Source: Goldman Sachs

•

กาลังการผลิตของบริษัทขนาดใหญ่ในมณฑลเซี่ยงไฮ้อยู่ที่ระดับ 66% (Shanghai city government)
พนักงานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของจีนจานวน 16 บริษัทกลับมาทางานได้ 66.5% ของจานวนพนักงาน
ทั้งหมด (Ministry of Industry and Information Technology)
กาลังการผลิตของภาคการผลิตปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์อยู่ระดับต่ากว่า 75.4% มาก (China Petroleum and
Chemical Industry Federation)

Source: Bloomberg
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เศรษฐกิจที่ชะลอลงมากทาให้ธนาคารกลางในหลายประเทศมีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม
สาหรับ ธปท. ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมวันที่ 5 ก.พ. และ 20 มี.ค. 2563 (นัดพิเศษ)
โดยปรับลดครั้งละร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 0.75 ต่อปี
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมฉุกเฉิน
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบเศรษฐกิจและลดผลกระทบจาก COVID-19

นโยบายการเงินของประเทศต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายเพิ่มเติม
G4 & China

FOMC จัดประชุมฉุกเฉินนัดพิเศษวันที่ 3 มี.ค. และ 15 มี.ค. 63 โดยมีมติให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ลง 50 bps และปรับลดลงอีก 100 bps ตามลาดับ สู่ร้อยละ 0.00–0.25
นอกจากนี้ ล่าสุด 23 มี.ค. 63 Fed ได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่
โดยสนับสนุนสภาพคล่องของครัวเรือนและธุรกิจ
รวมทั้งซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในวงเงินไม่จากัด

Small open economies

2563Jan
BNM

PBOC 1

Feb

ธปท. ร่วมกับกระทรวงการคลังและ ก.ล.ต. ออกมาตรการสนับสนุน
เสถียรภาพตลาดการเงินไทย เพื่อดูแลสภาพคล่องในตลาดการเงิน 3 ด้าน

BI

PBOC 1

3 มาตรการสนับสนุนตลาดการเงินไทยเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 (22 มี.ค. 63)
1.เสริมสภาพคล่องให้กองทุนรวมกรณีที่มีคนเทขาย
ธปท. ตั้งกลไกพิเศษปล่อยสภาพคล่องให้ ธพ. ที่เข้าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ที่ได้รับผลกระทบ โดยพร้อมดาเนินการต่อเนื่องจนตลาดการเงินเข้าสู่ภาวะปกติ
2.ช่วยธุรกิจเอกชนที่ประสบปัญหาให้สามารถระดมทุนได้ต่อเนื่องในภาวะที่ตลาดไม่ปกติ
สมาคมธนาคารไทย ธนาคารออมสิน ธุรกิจประกันภัย และกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ร่วมกันจัดตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่อง วงเงิน 70,000 – 100,000 ล้านบาท สาหรับตราสารหนี้
ภาคเอกชนที่ครบกาหนดและต้อง rollover ต่อ แต่ระดมทุนไม่ได้ครบ
3.ดูแลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไม่ให้ผันผวน
ธปท. พร้อมที่จะดูแลให้กลไกตลาดตราสารหนี้ภาครัฐทางานได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และ
มีสภาพคล่องเพียงพอ

As of 23 Mar
BOE

BSP

BOT

RBA BNM HKMA BOK

BOT

FED
BI

BSP

CBC

Forward looking

PBOC 1
1/

BOJ

ECB

Cut RRR and reduced OMO, MLF and LPR rates

RBA

BI

RBI

BOK

BNM

MAS

BSP

Expected more
easing

BOE
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ประเทศต่าง ๆ เร่งออกมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
Rate cuts

Spending increases

Tax-related measures

Market support

Bank measures

Confirmed cases of covid-19 (as of 17 mar 20)
10

100

1,000

10,000

100,000

Spending increases อาทิ การให้เงินช่วยเหลือ
ครัวเรือนหรือธุรกิจ SMEs ในฮ่องกง/ การสมทบเงิน
ค่าจ้างแรงงานในสิงคโปร์
Market support อาทิ การผ่อนเกณฑ์การส่งออก
นาเข้าของอินโดนีเซียให้ทาธุรกิจได้คล่องขึ้น/ การเป็น
ตัวกลางของรัฐบาลฝรั่งเศสในการเจรจาระหว่างธุรกิจ
กับ suppliers หากมีข้อขัดแย้ง/ กรมศุลกากรจีนลด
ค่าธรรมเนียมให้กับผู้ส่งออก
Bank measures อาทิ การปรับลด
countercyclical capital buffer rate สาหรับ ธพ.
ในสหราชอาณาจักร/ การผ่อนคลายเกณฑ์ credit
asset quality assessment ให้คิดเฉพาะสินเชื่อที่
ปล่อยให้แก่ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

Source: Official sources
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เอกสารแนบ:
สรุปมาตรการเพื่อเยียวยาและลดผลกระทบของ COVID-19 ในต่างประเทศ
ในช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐและธนาคารกลางในต่างประเทศได้ประกาศมาตรการทางการคลังและการเงินเพื่อ
เยียวยาและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-191 ทั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ 1) มาตรการช่วยเหลือ
ภาคธุรกิจและ SMEs 2) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3) มาตรการดูแลครัวเรือนและการจ้างงาน และ 4) มาตรการรักษา
เสถียรภาพ โดยสรุปได้ดังนี้
สหรัฐอเมริกา
รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศหลักการและรายละเอียดบางส่วนของมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ได้รับการอนุมัติ งบและหลักการรวมเป็นเงินงบประมาณราว 60 พันล้านดอลลาร์ สรอ. และอยู่ระหว่างการ
พิจารณาหลักการอีกกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ทำให้หากได้รับอนุมัติจะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นราว 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ.
มาตรการ
o (12 มี.ค. 63) รัฐบาลสหรัฐฯ จะใช้มาตรการเร่งด่วนด้านการบรรเทาผลกระทบ โดยคาดว่าจะอัดฉีด
ช่วยเหลือภาค
สภาพคล่องอีก 2 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. และจะจัดหาสภาพคล่องให้กับบริษัทต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ
ธุรกิจและ
จากการแพร่ระบาด ทั้งนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สั่งการให้ สมาคม SMEs ใช้ทุกมาตรการที่
SMEs
จำเป็นเยียวยาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ (อยู่ระหว่างการพิจารณา)
o (20 มี.ค. 63) The Internal Revenue Service (IRS) ขยายระยะเวลาการชำระภาษีเงินได้ประจำปี
2562 ออกไป 3 เดือน จากวันที่ 15 เม.ย. เป็น 15 ก.ค. 63 สำหรับยอดการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาที่ไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์ สรอ. และภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ไม่เกิน 10 ล้านดอลลาร์ สรอ. สอดรับ
กับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับประเทศในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่การยื่นแบบเสียภาษียังต้อง
ดำเนินภายในวันที่ 15 เม.ย. ตามเดิม เนื่องจากการได้คืนภาษีจะดำเนินการทันที โดยมิได้ขยายเวลาตาม
การจ่ายภาษีแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี เสียงตอบรับเบื้องต้นต่อมาตรการดังกล่าวไม่ได้เป็นทางบวกมากนัก
เนื่องจากการยื่นแบบเสียภาษีในสหรัฐฯ เป็นเรื่องที่ซับซ้อน อีกทั้งการประกาศให้ work from home
ทำให้การประสานงานกับที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษีดำเนินได้ล่าช้ากว่าสถานการณ์ปกติ
o (23 มี.ค. 63) ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ประกาศมาตรการเพื่อช่วยเหลือด้านสภาพคล่องให้กับ
ภาคธุรกิจครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ เพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรค COVID–19 อาทิ
• การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ เพื่อให้บริษัทเหล่านี้
สามารถออกหุ้นกู้หรือ rollover หุ้นกู้ของบริษัทออกไปได้ผ่านตลาดตราสารหนี้
• การนำโครงการเข้า ซื ้อ ตราสารหนี้ ระยะสั ้น (Term Asset-Backed Securities Loan
Facility) ที่ใช้ในสมัยวิกฤตการเงินปี 51 มาใช้ใหม่ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในธุรกิจและหล่อ
เลี้ยงสภาพคล่องให้กับสินเชื่อประเภทต่าง ๆ
มาตรการเหล่านี้ไม่นับรวมการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางในแต่ละประเทศ (เว้นธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลาง
ญี่ปุ่น (BOJ) ที่ไม่ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แต่ธนาคารกลางทั้งสองแห่งมีมาตรการด้านสภาพคล่องเพิ่มเติม และสำหรับ ECB มีมาตรการการเข้าซื้อ
หลักทรัพย์เพิ่มเติมด้วย) โดยพยายามรวบรวมจากข้อมูลทางการของแต่ละประเทศและการให้สัมภาษณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23
มี.ค. 63) ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีข้อมูลใหม่เพิ่มเติม
1

1

มาตรการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ

o

o

o

o

มาตรการดูแล o
ครัวเรือนและ
การจ้างงาน
o

มาตรการ
รักษา
เสถียรภาพ

o

• การรั บ ซื ้ อ ตราสารหนี ้ ภ าคเอกชนระยะสั ้น ที ่ม ี อ ายุน ้ อ ยกว่ า 270 วั น ( Commercial
Paper) ทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
• การเตรียมสภาพคล่องกว่า 3 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. เพื่อให้ SMEs สามารถเข้าถึงเม็ดเงิน
เหล่านี้ได้โดยตรง
(6 มี.ค. 63) ประกาศร่างกฎหมายงบประมาณฉุกเฉินวงเงิน ราว 8.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (สภา
ผู้แทนราษฎรอนุมัติร่างในวันที่ 10 มี.ค.) เพื่อใช้ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
โดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้ในการตรวจหาเชื้อจากผู้ป่วยต้องสงสัย รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา
วัคซีนต้านเชื้อไวรัส และลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาทางการแพทย์
(14 มี.ค. 63) ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทั้ง 50 มลรัฐ และเตรียมใช้งบประมาณส่วนกลาง
ราว 50 พันล้านดอลลาร์ สรอ. สนับสนุนการต่อสู้กับการแพร่ระบาด หลังจากสหรัฐฯ พบผู้ติดเชื้อ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งยังทำให้นักลงทุนเทขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จนหลายดัชนีร่วงลงอย่างหนัก
จนต้องหยุดพักซื้อขายชั่วคราว (Circuit Breaker) หลายครั้ง
(23 มี.ค. 63) วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ยังไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 1
ล้ า นล้ า นดอลลาร์ สรอ. เพื ่ อ รั บ มื อ การแพร่ ร ะบาดของ COVID–19 เนื ่ อ งจากวุ ฒ ิ ส มาชิ ก พรรค
เดโมแครตไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดของมาตรการดังกล่าว โดยเห็นว่าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ นี้เอื้อ
ประโยชน์ต่อบริษัทเอกชนมากกว่าที่จะให้ความช่วยเหลือแก่บรรดาลูกจ้าง2 (อยู่ระหว่างการพิจารณา)
(23 มี.ค. 63) Fed ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินปี 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
(10 มี.ค. 63) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยว่าจะใช้มาตรการครั้งใหญ่ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ซึ่งรวมถึงการปรับลดภาษีเงินเดือน โดยรัฐบาลจะเรียกร้องให้สภาคองเกรสผ่านร่างกฎหมายปรับลด
ภาษีเงินเดือน และมาตรการเร่งด่วนด้านอื่น ๆ อาทิ การประกัน paid sick leave และการขยาย
unemployment insurance เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 (อยู่ระหว่างการพิจารณา)
(19 มี.ค.) นายแอนดรูว์ คูโอโม ผู้ว่าการมลรัฐนิวยอร์กได้ออกมาตรการ mortgage relief เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยจะผ่อนปรนการชำระค่างวดผ่อนบ้านและจะไม่มีการ
รายงานข้อมูลไปที่ศูนย์ข้อมูลเครดิต รวมทั้งงดการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ overdraft และการชำระ
ค่าใช้จ่ายล่าช้า
(9 มี.ค. 63) ทางการสหรัฐฯ3 ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดของ COVID-19
ในลักษณะเดียวกับที่เคยออกในช่วงหลังเหตุการณ์ 911 และพายุ Hurricane Katrina โดยร้องขอให้
สถาบันการเงิน (สง.) พิจารณาความจำเป็นทางด้านการเงินของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่

มาตรการจ่ายเช็คมูลค่าอย่างน้อย 1 พันดอลลาร์ สรอ. ต่อรายแก่ชาวอเมริกันผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง เป็นส่วนหนึง่ ของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจนี้
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) และ the Conference
of State Bank Supervisors (CSBS)
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ระบาด และกล่ า วว่ า “Prudent efforts that are consistent with safe and sound lending
practices should not be subject to examiner criticism.” นอกจากนี้ ยังย้ำว่าทางการตระหนัก
ถึงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของ สง. และพร้อมช่วยเหลือ สง. ที่ได้รับผลกระทบตาม
ความเหมาะสม
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 บ สนุ น functioning ของตลาดพั น ธบั ต รสหรั ฐ ฯ
โดยเปลี่ยนจากการเข้าซื้อเพียงตั๋วเงินคลัง เป็นซื้อพันธบัตรรัฐบาลกระจายช่วงอายุ ( maturity)
ตามยอดคงค้างในตลาดการเงิน ซึ่งครอบคลุมถึง Treasury Inflation–Protected Securities และ
Floating Rate Notes เป็นต้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. - 13 เม.ย. 2563 หรือจนกว่า
จะเปลี่ยนแปลง
• 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 ่ อรั กษาสภาพคล่อ งในระบบการเงิ น 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 และการทำธุรกรรมซื้ อคืน ซึ่ งประกอบด้ วยธุ รกรรม Overnight อย่ า งน้อ ย 175 พั น ล้าน
ดอลลาร์ ธุรกรรมอายุ 2 สัปดาห์อย่างน้อย 45 พันล้านดอลลาร์ ธุรกรรมอายุ 1 เดือนอย่างน้อย 500
พันล้านดอลลาร์และอายุ 3 เดือนอย่างน้อย 500 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงประกาศทำธุรกรรมซื้อคืน
ระยะ Overnight จำนวน 500 พันล้านดอลลาร์
o (17 มี . ค. 63) Fed ประกาศเปิ ด Commercial Paper Funding Facility (CPFF) เพื ่ อ เข้ า ซื้ อ
unsecured และ asset-backed commercial paper ผ่ า น Special Purpose Vehicle (SPV) เพื่ อ
สนับสนุนสภาพคล่องให้แก่ภาคธุรกิจและครัวเรือนในวงกว้าง และเป็น liquidity backstop ให้ผู้ออก
commercial paper (CP) ซึ ่ ง มี ค วามเสี ่ ย งในการต่ อ อายุ (rollover) โดยที ่ Treasury Exchange
Stabilization Fund (ESF) ให้ ว งเงิ น รั บ ความเสี ย หายจากการผิ ด นั ด ชำระรวมมู ล ค่ า 10 พั น ล้ า น
ดอลลาร์ 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
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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. 2562 - 16 มี.ค. 2563
• ราคา 3M USD OIS + 200 bps นอกจากนี้ CP Issuer ต้องจ่ายค่า facility fee ที่ 10 bps บนยอด
ธุรกรรมรวมสูงสุด
• ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุดวันที่ 17 มี.ค. 2564 หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
o (18 มี.ค. 63) Fed ประกาศใช้มาตรการ Primary Dealer Credit Facility (PDCF) เพื่อช่วยให้การ
ปล่อยกู้ภาคธุรกิจและครัวเรือนดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ภายใต้มาตรการนี้ Fed จะเสนอปล่อยกู้แบบมี
หลักประกันระยะเวลาไม่เกิน 90 วันให้แก่คู่ค้าที่เป็น Primary Dealer รวมทั้งได้ขยายประเภทสินทรัพย์
ที่นำมาใช้เป็นหลักประกันให้ครอบคลุมถึงตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือระดับ 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 หรือหน่วยงานของ
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
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o (20 มี.ค. 63) Fed ร่วมมือกับธนาคารกลางประเทศอื่น ๆ ได้แก่ แคนาดา อังกฤษ ญี่ปุ่น ยุโรป และ
สวิตเซอร์แลนด์ ประกาศเพิ่มความถี่ในการทำธุรกรรม swap ระยะ 7 วัน เป็นรายวัน จากปกติเป็น
รายสัปดาห์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. จนถึงสิ้นเดือน เม.ย. เป็นอย่างน้อย ขณะที่สัญญาอายุ 84 วัน
ยังคงความถี่เป็นรายสัปดาห์เช่นเดิม ทั้งนี้ Fed หวังว่ามาตรการนี้จะช่วยรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอ
ต่อความต้องการสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ของภาคธุรกิจและครัวเรือนทั้งในและต่างประเทศ4
o (20 มี.ค. 63) Fed ประกาศผ่อนปรนเกณฑ์การปล่อยสภาพคล่องผ่านช่องทาง Money Market
Mutual Fund Liquidity Facility (MMLF) โดยให้นำสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงซึ่งออกโดยรัฐบาล
ท้องถิ่นมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ตราสารดังกล่าว หลังจากที่นักลงทุนได้
ขายกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่ นมูลค่า 12.2 พันล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ตราสารที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่นที่นำมาใช้เป็นหลักประกันจะต้องมีอายุไม่เกิน 12 เดือนจากวันที่กู้
และมีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นไม่ต่ำกว่า SP1, MIG1 หรือ F1 โดยอัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืม
โดยการใช้หลักทรัพย์ประเภทนี้จะเท่ากับ Primary Credit Rate + 25 bps ซึ่งต่ำกว่าการใช้หลักทรัพย์
อื่นที่ไม่ใช่พันธบัตรรัฐบาลหรือที่ค้ำประกันโดยรัฐบาลหรือออกโดยหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล (GSE) ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ Primary Credit Rate + 100 bps

ในช่วงต้นสัปดาห์ต้นทุนการกู้เงินดอลลาร์ผ่านธุรกรรม cross currency basis swap ได้ปรับสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา
4
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หน่วยงานกลางของสหภาพยุโรปและยูโรโซน5
1. คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)6
(10 และ 13 มี .ค. 63) การสั มภาษณ์ ของนาง Ursula von der Leyen ประธาน European Commission และ (16 มี .ค. 63)
การประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (Eurogroup) มีมติโดยสรุปดังนี้
o EU Commission จะผ่อนคลายความเข้มงวดด้านวินัยการคลัง (EU Fiscal rule) เพื่อให้แต่ละประเทศในยุโรป
มี พ ื ้ น ที ่ ใ นการออกมาตรการทางการคลั งเพื ่ อ เยี ย วยาผลกระทบของ COVID-19 โดยจะไม่ น ำการขาดดุ ลการคลัง
ที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาดังกล่าวเข้ามาคิดใน EU Fiscal rule
o เตรี ย มตั ้ ง งบประมาณการลงทุ น ใน “Corona Investment Fund” มู ล ค่ า 37 พั น ล้ า นยู โร เพื ่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปร่วมกับ European Investment Bank7 โดยกองทุนดังกล่าวจะสามารถ
ปล่อยสินเชื่อจำนวน 8 พันล้านยูโรให้กับบริษัทเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสจำนวนกว่า 100,000 แห่ง โดยเฉพาะ
ธุรกิจ SMEs ทั้งนี้ บริษัทที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการผ่อนผันชำระคืนหนีไ้ ด้
o สนับสนุนให้เกิด Joint research initiatives ในยุโรป มูลค่า 140 ล้านยูโร เพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับวัคซีนและวิธีการ
รักษา COVID-19
o มี ข ้ อ เสนอให้ พ ิ จ ารณาใช้ European Stability Mechanism (ESM) credit line ซึ ่ ง เป็ น กลไกสำคั ญ ที ่ ช ่ ว ย
แก้ปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะยุโรป (Euro debt crisis) ในช่วงปี 53–55 ทีม่ ีวงเงินอยู่ที่ 410 พันล้านยูโรในปัจจุบัน
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุดมาตรการ โดยนาย Sven Giegold ตัวแทนสมาชิกสภาผู้แทนสหภาพยุโรปกล่าวว่า ตนเองเห็น
ควรให้มีการนำ ESM credit line มาใช้เป็นกรณีพิเศษในครั้งนี้ โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดให้มีมาตรการรัดเข็มขัดทาง
การคลัง (Austerity measure) และเห็ น ว่ า ESM น่ า จะช่ วยกระตุ ้น ความเชื่ อ มั่ นให้เ พิ ่ม มากขึ้ นได้ อย่ า งไรก็ ต าม
กลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนสหภาพยุโรปไม่เห็นด้วยกับการใช้ ESM ในขณะนี้ โดยระบุว่ากองทุน ESM มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ช่วยเหลือประเทศที่ประสบปัญหาในการเข้าถึงตลาดเงินในภาวะวิกฤติ ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ ไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องการ
เข้าถึงตลาดเงิน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ ในระดับที่ต่ำมากแล้ว จึงอาจเป็นการใช้ที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์ของกองทุน
นอกจากนี้ ESM ยังถือเป็น “crisis management tool” ซึ่งหากนำมาประกาศใช้ในช่วงนี้ อาจเป็นการส่งสัญญาณถึ ง
วิกฤตเศรษฐกิจให้กับสาธารณชนได้8
2. ธนาคารกลางยุโรป (ECB)
o (13 มี.ค. 63) ECB มีมาตรการดังนี้
• เพิ ่ ม มาตรการ LTROs (Longer-term refinancing operations) เพื ่ อ เพิ ่ ม สภาพคล่ อ งให้ ก ั บ ระบบ
การเงิน ซึ่งแม้ปัจจุบัน ECB ยังคงไม่เห็นสัญญาณการขาดสภาพคล่องในระบบการเงินของยูโรโซน แต่มาตรการ
นี้ถือเป็น “effective backstop in case of need” โดยจะปล่อยสินเชื่อให้แก่ สง. ที่อัตราเท่ากับ deposit
facility rate (-0.5%) อย่างไรก็ดี จะใช้มาตรการนี้เป็นการชั่วคราวเพื่อ bridge gap ไปจนถึงเดือน มิ.ย. 2563
ซึ่งจะเริ่มปรับปรุงมาตรการ TLTRO III ให้ผ่อนคลายขึ้น (รายละเอียดตามข้อถัดไป)

สหภาพยุโรปมีสมาชิก 27 ประเทศ ขณะที่ยูโรโซนมีสมาชิก 19 ประเทศและใช้สกุลเงินยูโรร่วมกัน
European Commission ประเมินว่ามาตรการเยียวยาและลดผลกระทบของ COVID-19 ที่จะออกโดยหน่วยงานกลางและภาครัฐของแต่ละ
ประเทศ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 120 พันล้านยูโร หรือคิดเป็นสัดส่วน 1% ของ EA GDP
7 European Investment Bank เป็นหน่วยงานเหมือนกับ World Bank ของยุโรปที่ได้รับการสนับสนุนสำคัญจากเยอรมนี
8 ทั้งนี้ การขอใช้เงินจากกองทุน ESM จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐบาลประเทศสมาชิกและสภาผู้แทนสหภาพยุโรปก่อนที่จะสามารถนำมาใช้ได้
5
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• ปรับเงื่อนไขของมาตรการ TLTRO III ที่จะดำเนินการระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. 63 ถึง 23 มิ.ย. 64 ให้ผ่อน
คลายมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ ธพ. ปล่อยสินเชื่อให้แก่ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
COVID-19 โดยเฉพาะกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ SMEs ในอั ต ราดอกเบี ้ ย ที ่ ต ่ ำ กว่ า อั ต ราเฉลี ่ ย ของ Main Refinancing
Operations 0.25% (MRO – 25 bps) และหากสามารถปล่อยสินเชื่อได้ในปริมาณตามระดับที่กำหนด อัตรา
ดอกเบี้ยจะสามารถลดต่ำลงได้อีกจนต่ำกว่าอัตราเฉลี่ย Deposit Facility Rate ที่ 0.25% (DFFR – 25bps)
พร้อมทั้งปรับเพิ่มปริมาณเงินที่ธนาคารสามารถกู้ยืมได้จากเดิมที่อัตรา 30% เป็น 50% ของปริมาณสินเชื่อที่
เข้าข่ายทั้งหมด ณ สิ้นวันที่ 28 ก.พ. 62
• เพิ่มมาตรการการเข้าซื้อสินทรัพย์ (APP) อีกรวมมูลค่า 120 พันล้านยูโร โดยจะแบ่งการเข้าซื้อในมูลค่า
ดังกล่าวออกเป็นแต่ละเดือน และสิ้ นสุดมูลค่าเพิ่มเติมนี้ภายในสิ้นปี 2563 เพื่อช่วยให้ภาวะการเงินยังคง
ผ่อนคลายในภาคเศรษฐกิจจริง ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่สูงขึ้น (เพิ่มจากเดิมที่เข้าซื้อ 20 พันล้านยูโรต่อ
เดือน โดยไม่มีกำหนดสิ้นสุด)
o (18 มี.ค. 63) ECB จัดประชุมเป็นกรณีฉุกเฉิน โดยมีมติให้
• ออกมาตรการ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) เพื่อเพิ่มการเข้าซื้อพันธบัตร
รัฐบาลและเอกชนเป็นการชั่วคราว เป็นมูลค่าสุทธิที่ 750 พันล้านยูโร ไปจนกว่าสภาวะวิกฤติจากการแพร่
ระบาดของ Covid-19 จะสิ้นสุดลง และจะไม่ยุติก่อนสิ้นปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
▪ เข้าซื้อสินทรัพย์ทุกประเภทตามเกณฑ์ภายใต้มาตรการ Asset purchase programme (APP) ที่
ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
▪ เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลของประเทศสมาชิกตามสัดส่วนซึ่งอ้างอิงจาก Capital key ของธนาคารกลาง
แต่ละประเทศ และจะเข้าซื้ออย่างยืดหยุ่นภายใต้มาตรการ PEPP เพือ่ ให้สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณ
ได้อย่างเหมาะสมตามแต่ละช่วงเวลา กลุ่มสินทรัพย์ และประเทศ
▪ อนุญาตให้เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลกรีซได้ภายใต้มาตรการ PEPP
• ขยายขอบเขตประเภทสินทรัพย์ที่เข้าซื้อได้ภายใต้มาตรการ Corporate Sector Purchase Programme
(CSPP) ให้ครอบคลุม non-financial commercial paper ซึ่งทำให้สามารถเข้าซื้อ commercial paper
ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ภายใต้เกณฑ์ CSPP ได้ (บังคับใช้ทั้งภายใต้มาตรการ APP และ PEPP)
• ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ด้านหลักประกัน โดยปรับ Main risk parameters ภายใต้กรอบหลักประกัน (collateral
framework) และขยายขอบเขตของ Additional Credit Claims (ACC) ให้ครอบคลุมไปยังภาคเอกชน เพื่อให้
มั่นใจว่าคู่สัญญาต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จาก Refinancing operations ของ Eurosystem ได้อย่างเต็มที่
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เยอรมนี
(9 และ 13 มี.ค. 63) รัฐบาลเยอรมนีประกาศหลักการและรายละเอียดบางส่วนของมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-199 คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 13.5 พันล้านยูโร (คิดเป็น 0.4% ของ GDP เยอรมนี)10 โดยมาตรการดังกล่าว
ยังคงทำให้รัฐบาลเยอรมนีรักษาวินัยทางการคลังไว้ได้11 อย่างไรก็ดี (23 มี.ค. 63) รัฐบาลเยอรมนีมีชุดมาตรการช่วยเหลือภาค
ธุรกิจเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงินกว่า 750 พันล้านยูโร ซึ่งในเบื้องต้นทำให้รัฐบาลเยอรมนีจะต้องก่อหนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 56
และยอมผ่อนปรนการรักษาวินัยทางการคลังเพื่อดูแลเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้
มาตรการ
o ผ ่ อ น ค ล า ย ก ฎ เ ก ณ ฑ ์ ก า ร ใ ช ้ government-subsidized short-time work scheme (the
ช่วยเหลือภาค
German Kurzarbeitergeld scheme)12 เพื ่ อ ให้ บ ริ ษ ั ท เอกชนที ่ ได้ รั บ ผลกระทบจากการแพร่
ธุรกิจและ
ระบาดของไวรัสให้เข้าถึง scheme นี้ได้มากขึ้น โดยผ่อนเกณฑ์จากเดิมที่บริษัทต้องมีสัดส่วนพนักงาน
SMEs
ที่ถูกลดชั่วโมงการทำงานลง (อย่างน้อย 10% ของชั่วโมงทำงานทั้งหมด) อย่างต่ำ 30% ของพนักงาน
ทั้งหมด เปลี่ยนเป็นอย่างต่ำ 10% ของพนักงานทั้งหมดแทน (เริ่มบังคับใช้ 1 เม.ย. 63)
• ภายใต้ scheme นี้ รัฐบาลจะจ่ายเงินเป็นสัดส่วน 67% ของค่าจ้างในชั่วโมงการทำงานที่ลดลงให้แก่
พนักงานของบริษัทเอกชนเหล่านั้น (อย่างไรก็ดี กำหนดให้จำกัดเฉพาะพนักงานที่มีบุตรและรวมแล้ว
ต้องไม่เกิน 60% ของพนักงานทั้งหมดในบริษัทนั้น)
• รัฐบาลจะจ่าย social security contributions เต็มจำนวนให้กับพนักงาน โดยกำหนดสิ้นสุดภายใน
สิ้นปี 64 (ซึ่งตามปกติ กฎหมายกำหนดให้บริษัทเอกชนเป็นผู้จ่ายให้แก่พนักงานใน short-time
work scheme)
o ปรับกฎเกณฑ์ทางภาษีให้ยืดหยุ่นขึ้น โดยให้ครอบคลุมทั้งภาษีนิติบุคคล ภาษีศุลกากร และภาษี
ประเภทอื่น ๆ ทั้งนี้ แล้วแต่ดุลพินิจของหน่วยงานภาษีนั้น ๆ
• อนุมัติให้บริษัทเอกชนที่ได้รับผลกระทบเลื่อนการจ่ายภาษีออกไปได้ (tax deferrals)
• การคำนวณภาษีที่อ้างอิงกับประมาณการผลกำไรในอนาคตสามารถ reset ให้อยู่บนฐานที่ต่ำลง
ได้ง่ายขึ้น หากพิจารณาแล้วว่าผลกำไรจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต
• เบี้ยปรับทางภาษี (tax penalties) จะไม่บังคับใช้จนกว่าจะถึงสิ้นปีนี้
o สนับสนุนด้านสภาพคล่องให้กับบริษัทเอกชน ดังนี้
• ผ ่ อนคลายกฎเกณฑ ์ ของ KfW-Unternehmerkredit13 และ ERP-Grunderkredit-Universell14
ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น อาทิ การเพิ่ม limit ให้บริษัทขนาดใหญ่ขึ้นสามารถเข้าร่วมโครงการได้ รวมทั้ง
จะนำเข้าพิจารณารายละเอียดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 23 ม.ค. 63 ตามเวลาท้องถิ่น
10 ไม่รวม state guarantee on loans
11 กล่าวคือ ทำให้เยอรมนียังคงสามารถรักษา “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) ไว้ได้
12 The German Kurzarbeitergeld scheme คือโครงการที่รัฐบาลเยอรมนีให้เงินสนับสนุนพนักงานที่สูญเสียรายได้จากชั่วโมงการทำงานที่ลดลง
(short hours) ซึ่งโดยส่วนมากมาจากการปรับลดจำนวนชั่วโมงการทำงานของบริษัทผู้จ้างงาน โดยเฉพาะในเวลาที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลง โดย
บริษัทผู้จ้างที่พนักงานดังกล่าวสังกัดอยู่จะไม่ไล่พนักงานออก (layoffs) และพนักงานยังคงได้รับค่าจ้างเสมือนว่าชั่วโมงการทำงานยังคงเดิม ทั้งนี้
เป็นหนึ่งใน short-time work scheme ที่ใช้ในหลายประเทศในยุโรป
13 KfW เป็ น main public development bank ในเยอรมนี โดยโครงการ KfW-Unternehmerkredit เป็ น โครงการที ่ ป ล่ อ ยสิ น เชื่ อ ให้ กั บ
บริษัทเอกชนที่ดำเนินการอยู่แล้ว
14 โครงการ ERP-Grunderkredit-Universell เป็นโครงการที่ปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัท Start-up ที่มีอายุบริษัทต่ำกว่า 5 ปี
9
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o
o

มาตรการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ

o

มาตรการดูแล o
ครัวเรือนและ
การจ้างงาน

การเพิ ่ ม โครงการ KfW Loan for Growth เพื ่ อ ปล่ อ ยสิ น เชื ่ อ เพิ ่ ม เติ ม ให้ บ ริ ษ ั ท เอกชนที ่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ (ซึ่งอาศัยเงินทุนอัดฉีดเพิ่มเติมจากรัฐบาลเยอรมนีประมาณ 20 พันล้านยูโร หรือคิดเป็น
0.6% ของ GDP เยอรมนี) ทั้งนี้ ประเมินว่า KfW สามารถปล่อยสินเชื่อได้สูงถึง 550 พันล้านยูโร
• ขยายการค้ำประกันสินเชื่อโดย German Guarantee Banks ทั้งขนาดและปริมาณสินเชื่อ (ประเมิน
ว่าเป็นมูลค่ารวมกว่า 553 พันล้านยูโร) ยกเว้น export credit guarantees ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข เว้นแต่จะมีประกาศเพิ่มเติม
รัฐบาลท้องถิ่น (state government) อาทิ แคว้นบาวาเรีย มีแผนการจ่ายเงินโดยตรงให้แก่ SMEs
รายเล็กมาก ๆ เพื่อเยียวยาผลกระทบอย่างเร่งด่วน เป็นจำนวนเงิน 5,000 – 30,000 ยูโรต่อราย
(23 มี.ค.) นาย Olaf Scholz (Finance Minister ของเยอรมนี) และนาย Peter Altmaier (Economy
Minister ของเยอรมนี) แถลงร่วมกันว่า รัฐบาลเยอรมนีวางแผนจะประกาศชุดมาตรการช่วยเหลือ
จำนวนกว่า 750 พันล้านยูโร เพื่อดูแลเศรษฐกิจของประเทศ หลังต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 ผ่านทั้งการจัดตั้งกองทุน Economic Stability Fund หรือ WSF และการปล่อย
สินเชื่อให้แก่ภาคธุรกิจ
เพิ่มงบลงทุนจำนวน 12.4 พันล้านยูโร ภายในระยะเวลา 4 ปี โดยจะเริ่มต้นในปี 64 ถึง 2024
(ทำให้นักวิเคราะห์เห็นว่าไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับมาตรการเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19) แบ่งออกเป็น
• งบลงทุนจำนวน 8 พันล้านยูโร จัดสรรเพื่อพัฒนา traffic infrastructure
• งบลงทุนจำนวนที่เหลือจัดสรรเพื่อการสร้าง affordable housing
ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ short-time work compensation ให้ยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น โดยให้ครอบคลุมไปถึง
พนักงานชั่วคราว (temporary worker) จากเดิมที่เป็นพนักงานประจำเท่านั้น

ฝรั่งเศส
(11 และ 18 มี.ค. 63) รัฐบาลฝรั่งเศสประกาศมาตรการเพื่อเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในหลักการ
(รายละเอียดกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยรัฐสภา) มูลค่ารวม 45 พันล้านยูโร (คิดเป็น 2.0% ของ GDP ฝรั่งเศส)15 โดย
มุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs เพื่อช่วยลดภาระทางการเงินเป็นสำคัญ16 ทั้งนี้ มาตรการประกอบไปด้วย
มาตรการ
o Postponement of payments from firms: อนุญาตให้บริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
ช่วยเหลือภาค
ไวรัสเลื่อนการจ่าย social security contribution และการจ่ายภาษี (ประเมินว่าเป็นมูลค่า 22 พันล้าน
ธุรกิจและ
ยูโร และ 12 พันล้านยูโร ตามลำดับ)
SMEs
o Application of tax credit: บริษัทที่ได้รับผลกระทบสามารถแสดงความจำนงเพื่อขอภาษีคืนได้
(ประเมินว่าจะมีมูลค่าประมาณ 35 พันล้านยูโร)
o Bank loan rescheduling: อนุญาตให้บริษัทที่ได้รับผลกระทบปรับปรุงโครงสร้า งหนี ้ โดยได้รับ
การสนับสนุนจากกระทรวงการคลังและ Bank de France
o State guarantee on cash facilities: รั ฐ บาล (โดยหน่ ว ยงาน Bpifrance) จะค้ ำ ประกั น สิ น เชื่อ
ฉุกเฉินที่ผู้ประกอบการกู้จาก ธพ. (คาดว่าคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 300 พันล้านยูโร)
15
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ไม่รวม state guarantee on loans
คาดว่าจะทำให้ระดับการขาดดุลการคลังเพิ่มขึ้นจาก 2.2% เป็น 3.9% ต่อ GDP ของฝรั่งเศส ในปี 2563
9

o Support of firms in case of conflicts with product suppliers: รั ฐ บาลจะเป็ น ตั ว กลาง
ในการเจรจาระหว่างบริษัทที่ได้รับผลกระทบกับธุรกิจต้นน้ำ หากมีข้อขัดแย้ง
o No penalties on public contracts for delays in payments: ไม่ ม ี บ ทลงโทษสำหรั บ บริ ษั ท
ที่ได้รับผลกระทบ หากเกิดการผิดนัดชำระหนี้กับคู่สัญญาที่เป็นรัฐ
มาตรการ
o Public spending for the health and medical sector: คาดว่าจะใช้งบประมาณ ซึ่งเป็นงบลงทุนรวม
กระตุ้น
ทั้งสิ้น 2 พันล้านยูโร
เศรษฐกิจ
มาตรการดูแล o Simplification and greater flexibility in part-time unemployment schemes 17 :
ครัวเรือนและ
เพิ่มผลตอบแทนให้กับพนักงานและทำให้เกณฑ์ครอบคลุมพนักงานมากขึ้น (ประเมินว่าจะมีมูลค่าอย่าง
การจ้างงาน
น้อย 8 พันล้านยูโร)
อิตาลี
(11 มี.ค. 63) รัฐบาลอิตาลีประกาศมาตรการเพื่อเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น
25 พันล้านยูโร (คิดเป็ น 1.4% ของ GDP อิตาลี) ทั้งนี้ มาตรการที่ประกาศดังกล่าวคิดเป็นมูลค่า เพิ่มเติมที่สูงขึ้นอย่า งมี
นัยสำคัญจากเดิมที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า (เมื่อวันที่ 7 และ 2 มี.ค. 63) และคาดว่าจะทำให้รัฐบาลอิ ตาลีต้องออกพันธบัตร
เพิ่มเติมประมาณ 6.35 พันล้านยูโรเพื่อ finance มาตรการครั้งนี้
มาตรการ
o Extension of the short-term working scheme (Cassa Integrazione)18: ผ่อนคลายกฎเกณฑ์
ช่วยเหลือภาค
ให้บริษัทเอกชนโดยเฉพาะ SMEs ได้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายพนักงาน (คาด
ธุรกิจและ
ว่าจะใช้งบประมาณเพิ่มเติมประมาณ 2.5 พันล้านยูโร)
SMEs
o Tax breaks for firms: ครอบคลุมธุรกิจที่มีรายได้รวมต่ำกว่า 2 ล้านยูโรต่อปี รวมทั้งธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากการปิดเมือง อาทิ ร้านค้า ร้านอาหาร โดยให้มีผลถึงวันที่ 31 พ.ค. 63
o Tax credit: ให้ขอภาษีคืนได้เป็นมูลค่าไม่เกิน 60% ของค่าเช่าพื้นที่สำหรับเจ้าของร้านค้า
o Extension of the SME guarantee fund: ดำเนิ น การโดย Cassa Depositi e Prestit (CDP) ซึ่ ง
เป็น Italian promotional bank โดยขยายมูลค่าการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อให้ SMEs ได้รับประโยชน์
มากขึ้น (เพิ่มมูลค่ารวมการค้ำประกันจาก 1 พันล้านยูโรเป็น 3 พันล้านยูโร)
o Loan repayments for SMEs: อนุญาตให้พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยถึงวันที่ 30 ก.ย. 63
o Support export guarantee: รัฐบาลอิตาลีจะจัดสรรงบประมาณมูลค่ากว่า 4 พันล้านยูโรให้แก่
หน่วยงาน SACE (state-owned export credit agency) เพื่อสนับสนุน SMEs ที่เป็นธุรกิจส่งออกและ
ขาดสภาพคล่อง
มาตรการ
o Infrastructure investment in health system: เพิ่มงบประมาณการลงทุนในระบบสาธารณสุข
กระตุ้น
พื้นฐานประมาณ 3.5 พันล้านยูโร
เศรษฐกิจ
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เป็น short-time work scheme ที่คล้ายกับ The German Kurzarbeitergeld scheme
คล้ายกับ short-time work scheme ของเยอรมนีและฝรั่งเศสที่กล่าวแล้วข้างต้น
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มาตรการดูแล o Tax breaks and suspension of insurance payments for self-employed workers:
ครัวเรือนและ
ครอบคลุม self-employed workers ที่มีรายได้รวมต่ำกว่า 2 ล้านยูโรต่อปี รวมทั้งที่ได้รับผลกระทบ
การจ้างงาน
โดยตรงจากการปิดเมือง โดยให้มีผลถึงวันที่ 31 พ.ค. 63
o Extensions and grace periods on electricity and gas bills for households and
mortgage payments: อนุญาตให้เลื่อนการจ่ายค่าสาธารณูปโภคและการจ่ายค่าเช่าที่อยู่อาศัยของ
ครัวเรือนไปให้มากที่สุดถึงวันที่ 30 เม.ย. 63 (คาดว่าเป็นการสูญเสียรายได้เข้ารัฐ 2 พันล้านยูโร)
o Support of families: มี vouchers สำหรับ parental leave สำหรับครอบครัวที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
โดยจะชดเชย 50% ของเงินเดือน (คาดว่าจะใช้งบประมาณ 1 พันล้านยูโร)
o Vouchers for seasonal workers: ครอบคลุมลูกจ้างที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยว โดยจะให้ voucher
มูลค่า 600 ยูโรต่อราย
สเปน
(11 มี.ค. 63) รัฐบาลสเปนประกาศมาตรการเพื่อเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในหลักการ (ยังไม่
ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม) เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 32 พันล้านยูโร (คิดเป็น 2.6% ของ GDP สเปน)19 ดังนี้
มาตรการ
o Extension of short-time work compensation scheme (ERTE)20: รัฐบาลสเปนจะจ่าย social
ช่วยเหลือภาค
contribution ให้กับพนักงานเต็มจำนวน ในกรณีที่เป็น SMEs แต่จะจ่ายเป็นสัดส่วน 75% ของ social
ธุรกิจและ
contribution ให้กับพนักงาน ในกรณีที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่กว่า SMEs
SMEs
o Liquidity support for SMEs: รัฐบาลสเปนจะจัดสรรงบประมาณมูลค่ากว่า 4 พันล้านยูโรให้แก่
หน่วยงาน SACE (state-owned export credit agency) เพื่อสนับสนุน SMEs ที่เป็นธุรกิจส่งออกและ
ขาดสภาพคล่อง
o Tax breaks for SMEs (ยังไม่ประกาศรายละเอียด)
o State loan guarantees (ยังไม่ประกาศรายละเอียด แต่คาดว่าจะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 182 พันล้านยูโร)
มาตรการ
o Direct support measures to the economy: จั ด สรรงบประมาณเพิ ่ ม เติ ม สำรองไว้ ม ู ลค่ า 17
กระตุ้น
พันล้านยูโร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (ยังไม่ประกาศรายละเอียด)
เศรษฐกิจ
มาตรการดูแล o Extra support for workers affected: รัฐบาลสเปนจะสนับสนุนการจ่ายเงินเดือนพนักงานของ
ครัวเรือนและ
บริษัทที่ได้รับผลกระทบเป็นมูลค่า 75% ของเงินเดือนพนักงาน
การจ้างงาน o Tax break for workers losing their jobs or self-employed workers
o Pledged measures to support reduction of working hours and to help support their
families: รัฐบาลให้คำมั่นว่าจะออกมาตรการ (ที่ยังไม่ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อช่วยเยียวยา
ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีบุตร
o One-month special allowance for self-employed workers
o Moratorium on mortgage payments
o Electricity, water, and telephone providers not allowed to shut services to the more
vulnerable households: คาดว่าเป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 600 ล้านยูโร
19
20

ไม่รวม state guarantee on loans
คล้ายกับ short-time work scheme ของเยอรมนี ฝรั่งเศส และอิตาลีทกี่ ล่าวแล้วข้างต้น
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สหราชอาณาจักร
(11 และ 17 มี.ค. 63) ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประชุมนัดพิเศษเป็นกรณีฉุกเฉิน โดยประกาศมาตรการลดผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่นเดียวกับรัฐบาลที่ได้ประกาศใช้งบประมาณ 12 พันล้านปอนด์ เพื่อจัดการกับสถานการณ์
การแพร่ระบาด และได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือ ภาคธุรกิจและครัวเรือนเพิ่มเติมมูลค่ารวม 350 พันล้านปอนด์ (คิดเป็น
สัดส่วน 15% ของ GDP)21 โดยมีรายละเอียดดังนี้
มาตรการ
o (11 มี.ค. 63) BoE ประกาศใช้มาตรการ “Term Funding Scheme with additional incentives
ช่วยเหลือภาค
for SMEs” (TFSME) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินให้สินเชื่อแก่กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ธุรกิจและ
ขนาดเล็ก โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้ ธพ. ต่าง ๆ ปรับเพิ่มปริมาณการปล่อยสินเชื่อให้แก่
SMEs
ภาคธุรกิจ โดยเน้นไปที่ SMEs ทั้งนี้ BoE จะเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนต้นทุนต่ำให้แก่ธนาคารเพื่อใช้ใน
โครงการดังกล่าว ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจของ ธพ. โดยจำนวน
เงินที่ ธพ. จะยืมเงินจาก BoE ได้ ประกอบด้วย (1) Initial allowance มูลค่า 5% ของเงินให้สินเชื่อที่
ธพ. ให้แก่ครัวเรือนและภาคธุรกิจ และ (2) Additional allowance โดย ธพ. ที่เน้นการปล่อยสินเชื่อ
ให้แก่ธุรกิจ SME จะสามารถยืมเงินจาก BoE ได้ถึง 5 เท่า แต่หากให้แก่ non-SME จะได้เพียง 1 เท่า
o นอกจากนี ้ BoE ยั ง ปรั บ ลด “countercyclical capital buffer rate” สำหรั บ ธพ. ในสหราช
อาณาจักรลงสู่ 0% จากเดิมที่ 1% เพื่อให้ ธพ. มีความสามารถในการปล่อยสินเชื่อมากยิ่งขึ้น
o (11 มี.ค. 63) รัฐบาลประกาศมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจขนาดเล็ก ได้แก่
• ยกเว้นค่าธรรมเนียม (Business Rates retail discount) แก่ธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงธุรกิจในภาค
ท่องเที่ยวและบริการเป็นเวลา 1 ปี
• Small Business Rate Relief (SBRR) มู ล ค่ า 2.2 พั น ล้ า นปอนด์ โดยเป็ น การให้ เ งิ น จำนวน
3,000 ปอนด์ กับธุรกิจขนาดเล็กประมาณ 7 แสนบริษัท
• Coronavirus Business Interruption Loan Scheme เป็นมาตรการชั่ วคราวที่ จะให้ สินเชื่อผ่ าน
British Business Bank (ธนาคารของรัฐ) โดยเน้นไปที่ธุรกิจ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
• เลื่อนการจ่ายภาษี สำหรับธุรกิจและบุคคลที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้สามารถยื่นเรื่องเพือ่
ขอรับพิจารณาเลื่อนการชำระภาษีออกไป
o (17 มี.ค. 63) รัฐบาลประกาศมาตรการเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจและครัวเรือนเพิ่มเติม โดยภาคธุรกิจ
จะได้รับเงินสินเชื่อและความช่วยเหลือรวมมูลค่า 350 พันล้านปอนด์ โดยธุรกิจขนาดใหญ่สามารถได้
สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำจาก BoE ขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กได้รับสิน เชื่อสูงสุดถึง 5 ล้านปอนด์ ไม่คิด
ดอกเบี้ย 6 เดือน และยกเว้นการเก็บ Business rate tax เป็นเวลา 1 ปี ขณะที่ร้านอาหารและผับบาร์
จะได้รับเงินสดไม่เกิน 25,000 ปอนด์ สำหรับ ภาคครัวเรือนที่มีการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สามารถขอ
ยกเว้นการผ่อนชำระได้ 3 เดือน
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) เงินกู้ 0%
ระยะเวลา 12 เดือน ตามแผนที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ (Coronavirus Business Interruption Loan
Scheme) (3) การให้เครดิตภาษีเพิ่มเติม (Universal credit and Tax credit) โดยผู้ที่ยื่นภาษีจะได้รบั
21

มูลค่านี้ยังไม่รวมมาตรการที่ประกาศเพิม่ เติมในวันที่ 20 มี.ค. 63
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คืนภาษีเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ 20 ปอนด์ (1040 ปอนด์ต่อปี) และ (4) เงินสนับสนุนผู้เช่าที่อยู่อาศัยโดย
Housing Benefit และ Universal Credit (หน่วยงานของรัฐ) โดยจะอนุโลมให้จ่ายค่าเช่าบ้านต่ำสุดที่
30% ของค่าเช่าบ้านในแต่ละเขต โดยมีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. 63
มาตรการ
o เพิ่มงบประมาณให้กับ public services และ National Health Service (NHS) มูลค่า 5 พันล้านปอนด์
กระตุ้น
เพื่อให้ NHS สามารถดูแลผู้ป่วยและ staff ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการให้เงินทุนเพื่อการวิจัยโรคระบาดกับ
เศรษฐกิจ
National Institute for Health Research และ Department of Health and Social Care
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 (20 มี.ค. 63) รัฐบาลประกาศแผน “Job Retention Scheme” โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับ
บริษัทที่ไม่ได้เลิกจ้างพนักงานสูงสุดถึง 80% หรือเดือนละ 2,500 ปอนด์ต่อคน ตั้งแต่ 1 มี.ค. 63 เป็น
ระยะเวลา 3 เดือนหรืออาจมีการขยายเวลาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือไม่ให้ลูกจ้างตกงาน
ญี่ปุ่น
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) เลื่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเป็นวันที่ 16 มี.ค. 63 โดยเร็วขึ้นจากเดิม 3 วัน
โดยผ่อนคลายนโยบายการเงินและออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ขณะที่
รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศ Emergency response package มูลค่าประมาณ 1.6 ล้านล้านเยน เพื่อควบคุมและแก้ไขสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 (13 ก.พ. และ 10 มี.ค. 63) โดยใช้งบประมาณสำรองของปี 2563 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
มาตรการ
o BoJ ประกาศใช้ “Special Funds-Supplying Operations” (Special Operations) มี ว ั ตถุ ประสงค์
ช่วยเหลือภาค
เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ โดยไม่มีการคิดอัตราดอกเบี้ย เป็นเวลา 1 ปี คิดเป็น
ธุรกิจและ
มูลค่า 8 ล้านล้านเยน
SMEs
o รัฐบาลประกาศมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจ SMEs โดยเพิ่มสภาพคล่องผ่านการให้สนิ เชื่อโดย Japan
Finance Corporation (หน่วยงานของรัฐ) และ สง. อื่น ๆ ประกอบด้วย
o COVID-19 special loan program มูลค่า 5 แสนล้านเยน โดยมีการลดดอกเบี้ยให้ หรือในบาง
กรณีเป็น real-interest free
o 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 ซึ่ง
ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
มาตรการดูแล o รัฐบาลประกาศแผนเพื่อดูแลครัวเรือนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ดังนี้
ครัวเรือนและ
• Employment Adjustment Subsidies โดยให้เงินช่วยเหลือลูกจ้างที ่ได้รับผลกระทบ
การจ้างงาน
(permanent, non-permanent) สูงสุดถึง 8,330 เยน/วัน และให้เงินช่วยเหลือลูกจ้างแบบ
self-employed ที่ได้รับผลกระทบ 4,100 เยน/วัน
• Emergency small loan โดยให้ประชาชนสามารถกู้เงินฉุกเฉินได้คนละ 100,000 – 200,000
เยน โดยไม่มีการคิดอัตราดอกเบี้ย
• Suspension of schools โดยคืนเงินอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองภายหลังการปิดโรงเรียน
จนถึงเดือนเมษายน และดูแลธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ food suppliers และ dairy farmers
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ออสเตรเลีย
(12 และ 22 มี.ค. 63) รัฐบาลออสเตรเลียประกาศมาตรการเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 มูลค่ารวม 83.7 หรือ คิดเป็น
สัดส่วนประมาณ 4.3 % ของ GDP22 (ประกอบด้วย Phase 1 และ 2 มูลค่า 17.6 และ 66.1 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
ตามลำดับ) โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้
มาตรการ
o ให้เงินทุนแก่ธุรกิจ SMEs และ NGOs สูงสุด 100,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยวงเงินที่ธุรกิจได้รับ
ช่วยเหลือภาค
จะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายพนักงานของแต่ละบริษัทเพื่อจูงใจให้ธุรกิจรักษาระดับการจ้างงานไว้ (วงเงิน 31.9
ธุรกิจและ
พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย)
SMEs
o รัฐบาลมีมาตรการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs สำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จำนวน
50% ของวงเงินสินเชื่อ พร้อมทั้งเร่งกระบวนการพิจารณาสินเชื่อให้เร็วขึ้น
o สนับสนุนค่าจ้างแก่ SMEs เป็นจำนวนเงิน 50% ของค่าใช้จ่ายพนักงาน เป็นระยะเวลา 9 เดือน เริ่ม
จาก 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 63
o ผ่อนคลายเกณฑ์ให้ธุรกิจที่มีประสบปัญหาทางการเงิน อาทิ
• เพิ่มเกณฑ์ทเี่ จ้าหนี้สามารถดำเนินการตามกฎหมายสำหรับการฟ้องล้มละลายลูกหนี้
• เพิ ่ ม วงเงิ น ในการตั ด จำหน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ (asset write off) ของธุ ร กิ จ จากเดิ ม 30,000 เป็ น
150,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งทำให้การลงทุนใหม่สามารถนำมาหักภาษีได้เพิ่มขึ้น
• อนุญาตให้ธุรกิจหักค่าเสื่อมแบบอัตราเร่ง ในการคำนวณ taxable income เพื่อลดภาระภาษี
o ให้เงินช่วยเหลืออุตสาหกรรมการบิน (สายการบิน และสนามบิน) สูงสุด 715 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
o จัดงบประมาณช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ sectors ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ได้แก่ ท่องเที่ยว เกษตร และ
การศึกษา (วงเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมและช่วยหาตลาดใหม่
o รัฐบาลท้องถิ่นบางรัฐ (state governments) ได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือ
ธุ ร กิ จ SMEs อาทิ การยกเว้ น payroll tax ให้ แ ก่ ธ ุ ร กิ จ ในรั ฐ New South Wales, Victoria,
Queensland, Western Australia เป็นต้น
มาตรการดูแล o ให้เงินแก่ครัวเรือนที่เป็นผู้รับสวัสดิการรัฐ (เช่น ผู้รับบำนาญ) ครัวเรือนละ 750 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ครัวเรือนและ
โดยจ่าย 2 ครั้ง ในเดือน มี.ค. และ ก.ค. 2563
การจ้างงาน o ให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ว่างงานคนละ 1,100 ดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยจ่ายทุก 2 สัปดาห์ เป็นระยะเวลา
6 เดือน (วงเงินรวม 14.1 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย)
o อนุญาตให้ถอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการเกษียณอายุได้ก่อนกำหนด ปีละ 10,000 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย ในปีงบประมาณ 2562-63 และ 2563 – 64
o มาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ อาทิ ผ่อนคลายเกณฑ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม
มาตรการ
(16 มี.ค. 63) ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ประกาศมาตรการเสริมสภาพคล่องในตลาดการเงิน โดย
รักษา
o พร้อมที่จะเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล
เสถียรภาพ
o ทำธุรกรรม repurchase agreement (repo) อายุ 1 และ 3 เดือน ในทุกวัน และทำธุรกรรม repo
ระยะยาว (6 เดือน ขึ้นไป) อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
นอกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจข้างต้นแล้ว เมื่อ 11 มี.ค. 63 รัฐบาลได้ประกาศเพิ่มการใช้จ่ายสาธารณสุข มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
เพื่อการควบคุมโรค COVID-19
22
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จีน
ทางการจีนทั้งรัฐบาลและธนาคารกลางจีน (PBOC) มีมาตรการออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยมาตรการมีทั้งระดับมหภาคและ
มาตรการที่เน้นเฉพาะกลุ่ม รวมถึงมาตรการเพิ่มเติมที่ออกโดยรัฐบาลของแต่ละมณฑล
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 มา
ที่ 4.75% ทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของภาคธุรกิจปรับลดลง
o (21 ก.พ. 63) State Taxation Administration ยกเว้น social security collection (เช่น กองทุน
เงินบำนาญ เงินช่วยเหลือคนว่างงานและพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ) ให้แก่บริษัทขนาดใหญ่และ SMEs เป็น
เวลาไม่เกิน 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 และธุรกิจด้าน
ร้านอาหารและโรงแรม
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% มี
ผลจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63
o (6 มี . ค. 63) China Securities Regulatory Commission ลดอั ตราส่ วนการหั ก เงิ น เข้ า กองทุ 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) กระทรวงพาณิชย์เพิ่มการคืนภาษีรายได้การส่งออกและเพิ่มวงเงินสินเชื่อที่เป็น foreign
trade ให้แก่ผู้ส่งออกจีน
o (13 มี.ค. 63) PBOC ลดสัดส่วนการกัน เงิน สำรองของ 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
มาตรการของแต่ละมณฑล

มาตรการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ

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
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 ก การเก็ บ เงิ น ประกั น สั ง คมของ SMEs ตั ้ งแต่ เ ดื อน
ก.พ. – มิ.ย. 63
o (7 มี.ค. 63) รัฐบาลมณฑลเฮย์หลงเจียง จัดตั้งกองทุน “SMEs stability fund” มูลค่า 10 พันล้านหยวน
o (10 มี . ค. 63) รั ฐ บาลมณฑลเหอหนาน อนุ ญ าตให้ บ ริ ษั ท ที ่ ปล่อ ยสิ นเชื ่อ รายย่ อ ย (Micro loan
companies) ปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นให้กับบริษัทที่ช่วยการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 และเพื่อ
สนับสนุนให้ธุรกิจกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ ขณะที่บริษัทปล่อยสินเชื่อเป็นของรัฐบาล (SOE) ให้ลด
ค่าธรรมเนียมการปล่อยกู้ต่อปีลง 5%-10%
o (17 มี.ค. 63) รัฐบาลมณฑลเซี่ยงไฮ้ประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้ส่งออกให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้
ตามปกติ เช่น การเปิดท่าเรือและการขนส่งสินค้า รวมถึงให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
o (19 มี.ค. 63) รัฐบาลมณฑลหูเป่ยลดอัตราส่วนเงินทุนขั้นต่ำสำหรับการสร้า งโครงสร้า งพื้ น ฐาน
(capital ratio) ลงจาก 20% เป็น 15% เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ทางหลวง และทางรถไฟ
รวมถึงสร้างชุมชนเขตเมือง
o (19 มี.ค. 63) รัฐบาลมณฑลเซี่ยงไฮ้ออกมาตรการสนับสนุนบริษัทที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก
COVID-19 เช่น บริษัทที่ยังเปิดทำการช่ว งตรุษ จีนเพื่ อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคจะได้ร ั บ เงิ น
สนับสนุนจำนวน 1,500 หยวนต่อพนักงาน 1 คน และบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านโรงแรม ร้านอาหาร สถาน
บันเทิง การท่องเที่ยวและการขนส่ง จะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 800 หยวนต่อคน อย่างไรก็ตาม แต่ละ
บริษัทจะได้รับไม่เกิน 5 ล้านหยวนต่อบริษัท
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) ระหว่างเดือนมี.ค. ถึง ธ.ค. 63 จำนวน 10,000 หยวนต่อ NEV และ 3,000 หยวนต่อคันที่มี
ได้รับมาตรฐาน “Nation IV” emission standard
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o (26 ก.พ. 63) รั ฐ บาลมณฑลชานตง ให้ เงิ น สนั บ สนุ น จำนวน 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
มาตรการ
o (19 ก.พ. 63) กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงทางสังคมออกมาตรการดูแลเสถียรภาพ
ดูแล
ตลาดแรงงาน อาทิ ธุ ร กิ จ SMEs ที ่ ม ี ก าร layoff พนั ก งานน้ อ ยว่า 5.5% จะได้รั บการคืน ภาษีจาก
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
ฮ่องกง
รัฐบาลฮ่องกงมีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยเฉพาะ และงบประมาณรัฐปี 63/64 ขาดดุล
มากที่สุดตั้งแต่ปี 45 ที่ 139 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและลดทอนผลกระทบจาก COVID-19
o งบประมาณจำนวน 16.9 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง 1 เป็นการให้เงินแบบ one-off แก่ธุรกิจค้าปลีก
และร้านอาหาร และธุรกิจอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
o สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ธุรกิจ SMEs โดยรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกันเต็มจำนวน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ
ไม่เกินจำนวน 2 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงต่อธุรกิจ ลดค่าใช้จ่ายด้านภาษีนิติบุคคล และยกเว้นค่าธรรมเนียม
ต่างๆ และค่าเช่าในการเช่าสินทรัพย์ของรัฐ (เป็นเงินจัดสรรภายใต้งบประมาณรัฐฯ ประจำปี 63/64)23
o The Airport Authority Hong Kong ออกมาตรการเยียวยา partner ของท่าอากาศยานฮ่องกง
ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เนื่องจากผู้โดยสารปรับลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะร้านค้าปลีกและร้านอาหาร
โดยการลดค่าเช่าสถานที่และค่าธรรมเนียม ramp handling และค่าบริการสนามบินอื่นๆ เป็นต้น
มาตรการ
o ให้เงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกงกับคนที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป เพื่อเยียวยา
ดูแล
ประชาชนในยามที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ เช่น ในกรณีที่มีการประท้วงและมีโรคระบาดอยู่ ในขณะนี้
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
มาตรการ
ช่วยเหลือ
ภาคธุรกิจ
และ SMEs

งบประมาณรัฐปี 63/64 (เริ่มใช้ 1 เม.ย. 20) ขาดดุลจำนวน 139 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง และคิดเป็น 4.8% ของ GDP ปี 62 และเป็นการขาด
ดุลที่มากที่สุดตั้งแต่ปี 45
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เกาหลีใต้
(4 มี.ค. 63) รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศใช้นโยบายการคลัง มูลค่า 20.5 ล้านล้านวอน และใช้งบประมาณเพิ่มเติมจากส่วน
Supplementary Budget มูลค่า 8.5 ล้านล้านวอน รวมทั้งสิ้น 29.0 ล้านล้านวอน เพื่อลดผลกระทบของการระบาดและฟื้นฟู
เศรษฐกิจ ขณะที่ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) มีมาตรการสนับสนุนให้ ธพ. ปล่อยสินเชื่อให้ SMEs โดยตรง
มาตรการ
มาตรการปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับ SMEs ที่ได้รับผลกระทบ
ช่วยเหลือ
o เพิ่มสินเชื่อ พิเศษสำหรับธุรกิจและช่วยเหลือ facilities investment สำหรับ SMEs ในพื้นที่ที่ได้ รั บ
ภาคธุรกิจ
ผลกระทบหนักในเมือง Daegu และเมืองที่เหลือในเขตจังหวัด North Kyeongsang
และ SMEs 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. ปล่อยกู้ให้กับ ธุ รกิจ SMEs
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
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 งสำหรั 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
มาตรการ
มาตรการช่วยเหลือเมือง Daegu และเมืองที่เหลือในเขตจังหวัด North Kyeongsang เป็นพิเศษ
กระตุ้น
o สร้างสถานที่ดูแลผู้ป่วยและเสริมมาตรการป้องกันโรค
เศรษฐกิจ
o เพิ่มสินเชื่อฉุกเฉินและกองทุนค้ำประกัน
o ขยายมูลค่าประกันให้แก่ลูกหนี้
o ช่วยเหลือการจ้างงานเพิ่มเติม
o ช่วยธุรกิจกลับมาเปิดใหม่
o เพิ่มงบประมาณให้แก่สถานศึกษาของรัฐในระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย
มาตรการ
มาตรการแจกจ่าย voucher เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนรายได้ต่ำ
ดูแล
o ให้ voucher เพื่อซื้อสินค้าท้องถิ่น
ครัวเรือน
o เพิ่มเงินเดือน 20% แก่ผู้สูงอายุ (ในโครงการของรัฐบาล) หากรับเงินเดือน หรือ 30% ผ่าน local gift
และการจ้าง
certificates แทน
งาน
o คืนเงินที่ใช้ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 10% หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากประหยัดไฟ
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มาตรการ
รักษา
เสถียรภาพ

o เพิ่มงบประมาณสำหรับเลี้ยงดูเด็กในแต่ละครัวเรือน 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%
o ส่งเสริมการใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิ แจกคูปองส่วนลดบัตรงานเทศกาล และส่วนลดเพื่อซื้อ ผลิตภัณฑ์
การเกษตรและการท่องเที่ยว รวมทั้งแจกเงินผ่าน paychecks
o (16 มี.ค. 63) BOK ขยายขอบเขตของหลักประกันสำหรับธุรกรรม OMO ให้ครอบคลุมถึงหุ้นกู้ของ ธพ.
เพื่อช่วยให้สภาวะการเงินในระยะสั้นปรับดีขึ้น และช่วยให้ ธพ. สามารถระดมทุนได้ง่ายขึ้น

ไต้หวัน
(13 มี.ค. 63) สภานิติบัญญัติประกาศใช้นโยบายการคลัง โดยสนับสนุนเงินเป็นจำนวน 60 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพื่อใช้ใน
การกักกันควบคุมโรคและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยงบประมาณพิเศษนี้จะใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 63 จนถึง 30 มิ.ย. 64
มาตรการ
ช่วยเหลือ
ภาคธุรกิจ
และ SMEs
มาตรการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ

มาตรการ
ดูแล
ครัวเรือน
และการจ้าง
งาน

o ส่งเสริมสภาพคล่องให้กับ SMEs โดยช่วยค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs และช่วยชำระหนี้ในบางส่วน
o สนับสนุนให้ผู้ผลิตลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
o ให้เงินช่วยเหลือผ่าน Council of Agriculture เพื่อส่งเสริมการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร อาหาร
ทะเล เนื้อสัตว์ เพิ่มเติม และช่วยเหลือชาวนา ชาวสวน และชาวประมง (ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3.56
พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน)
o แจกจ่ายคูปองแลกซื้อสินค้าตามร้านค้า ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ตลาดพื้นเมือง ตลาดกลางคืน และ
แหล่งช็อปปิ้งต่าง ๆ
o ให้เงินช่วยเหลือผ่าน Ministry of Culture เพื่อส่งเสริมสถานที่ทางศิลปวัฒนธรรม และจูงใจให้ลด
ราคาค่าชมและสินค้าในสถานที่นั้น ๆ รวมทั้งจัดงานเพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม (ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 800
ล้านดอลลาร์ไต้หวัน)
o ให้เงินช่วยเหลือผ่าน Ministry of Transportation and Communications เพื่อให้เงินชดเชยแก่
ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะและธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการดึงดูดนักท่องเที่ยวเมื่อการระบาดสิ้นสุดลง
o ให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ที่ขาดรายได้จากการกักกันตัวเอง
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มาเลเซีย
(27 ก.พ. 63) รัฐบาลมาเลเซียประกาศมาตรการทางการคลัง โดยมาตรการส่วนหนึ่งเพื่อ เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
COVID-19 และกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่ธนาคารกลางมาเลเซีย (BNM) มีมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะ SMEs (คาดว่าใช้งบประมาณทั้งสิ้น 15 พันล้านริงกิต) และ EAC24 (16 และ 23 มี.ค. 63) ประกาศมาตรการ
เพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือแรงงาน ภาคธุรกิจและประชาชนชาวมาเลเซีย (มูลค่าประมาณ 42 พันล้านริงกิต)
มาตรการ
มาตรการช่วยเหลือทางภาษี
ช่วยเหลือภาค o ขยายระยะเวลาการจ่ายภาษีรายเดือน และอนุญาตให้ปรับแก้ประมาณการกำไรปี 63 ได้ สำหรับ
ธุรกิจและ
ธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ บริษัทท่องเที่ยว โรงแรม และสายการบิน (เริ่มตั้งแต่ เม.ย. ถึง ก.ย. 63)
SMEs
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) จะประกาศลดค่าเช่า รวมถึงค่าธรรมเนียม
การลงจอดและการจอดเครื่องบิน
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
มีระยะเวลา 5.5 ปี (รวมยกเว้นการชำระหนี้ 6 เดือน)
o BNM จัดสรรสินเชื่อ 1 พันล้านริงกิต 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)25 จัดสรรสินเชื่อให้แก่ microcredit สำหรับภาคธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบ ประมาณ 0.2 พันล้านริงกิต (อัตราดอกเบี้ย 4%)
o ให้ ธพ. ทุกแห่งสามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้และอนุญาตให้เลื่อนการชำระหนี้ (restructuring
and rescheduling) ให้กับลูกหนีภ้ าคธุรกิจและบุคคลที่ได้รับผลกระทบ
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

24 ตั้งแต่วันที่

11 มี.ค. 63 รัฐบาลให้ Economic Action Council (EAC) จัดการดูแลปัญหาทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และ
ราคาน้ำมันที่ปรับลดลง โดยให้อำนาจ EAC ประกาศใช้มาตรการที่จำเป็น
25 Bank Simpanan Nasional เป็นธนาคารของรัฐ
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มาตรการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ

o ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุด 1,000 ริงกิตตามการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศ
(สำหรับการใช้จ่ายในช่วง มี.ค.-ส.ค. 20)
o ประชาชนสัญชาติ มาเลเซียจะได้รับ digital vouchers สำหรับการซื้อตั๋วเครื่องบิน รถไฟ และ
โรงแรม เพื่อท่องเที่ยวในประเทศ โดยได้รับสูงสุด 100 ริงกิตต่อคน (เป็นงบประมาณรวม 0.5 พันล้านริงกิต)
มาตรการดูแล 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
ครัวเรือนและ
ท่องเที่ยว (1 ครั้งในเดือน เม.ย. 63)
การจ้างงาน o บุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคจะได้รับเงิน อุดหนุนพิเศษ โดยแพทย์และบุคลากร
ทางการแพทย์จะได้รับ 400 ริงกิตต่อเดือน และพนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
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 แรงงานที ่ ต้ อ งหยุ ดพั ก งานโดยไม่ ได้ รั บ ค่ า จ้ า งตั ้ ง แต่ วั น ที ่ 1 มี . ค. 63 และได้ ข ึ ้ น ทะเบี ย นกั บ
Employment Insurance Scheme จะได้รับเงินช่วยเหลือ 600 ริงกิตต่อเดือน เป็นระยะเวลา
สูงสุด 6 เดือน (มูลค่าประมาณ 120 ล้านริงกิต)
o อนุ ญ าตให้สมาชิ ก Employee Provident Fund (EPF) ถอนเงิน ได้ สูง สุ ด 500 ริ ง กิ ตต่ อเดือน
เป็นระยะเวลา 12 เดือน เริ่ม 1 เม.ย. 63 (มูลค่าประมาณ 40,000 ล้านริงกิต)
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-tunai26
o ขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่ม 1 เม.ย. 63 (มูลค่า
750 ล้านริงกิต)
o ลดค่าไฟฟ้าลง 2% สำหรับภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า ภาคการเกษตร และผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป
(มูลค่าประมาณ 500 ล้านริงกิต)
มาตรการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
o ส่งเสริมให้นายจ้างเพิ่ม ผลิตภาพแรงงาน โดยนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการอบรมด้านอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) มาหักลดค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า
o จั ด สรรเงิ น ช่ ว ยเหลื อ 200 ล้ า นริ ง กิ ต ให้ แ ก่ Human Resource Development Fund (HRDF)
เพื่อให้แก่ลูกจ้าง 40,000 คน ในภาคการท่องเที่ยวและผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบ
ทางอ้อม เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์
o จัดสรรเงินรวมทั้งสิ้น 50 ล้านริงกิต เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียน digital skills ในหลักสูตร
ระยะสั้น และหลักสูตร highly-skilled สำหรับแรงงานสัญชาติมาเลเซีย

26

e-tunai คือ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ภาครัฐใช้ในการโอนเงินให้แก่ประชาชน
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o จัดสรรเงินรวมทั้งสิ้น 20 ล้านริงกิต เพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาทักษะ 13 แห่ง (SSDC)27 ให้จัดหลักสูตร
ระยะสั ้ นที ่ เน้ น Technical and Vocational Education and Training (TVET) skills ให้ แก่ ผ ู ้ ฝ ึ กอบรม
1,600 คน ในอุตสาหกรรมการผลิต
o Employment Insurance System (EIS) จะเพิ่มวงเงินจาก 4,000 เป็น 6,000 ริงกิต สำหรับการเบิก
ค่าฝึกอบรมสำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ และให้เบี้ยเลี้ยง 30 ริงกิตต่อวัน สำหรับผู้ที่ฝึกอบรมที่อยู่ใน
โครงการ EIS
อินโดนีเซีย
รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศมาตรการทางการคลังเพื่อลดผลกระทบของ COVID-19 ครั้งที่ 1 (25 ก.พ. 63: Stimulus Vol.1)
มูลค่า 10.3 ล้านล้านรูเปียห์ และครั้งที่ 2 (16 มี.ค. 63: Stimulus Vol.2) มูลค่า 23.0 ล้านล้านรูเปียห์ ขณะที่ธนาคารกลาง
อินโดนีเซีย (BI) และ OJK28 ออกมาตรการรักษาเสถียรภาพและกระตุ้นสินเชื่อด้วย
มาตรการ
Stimulus Vol.1
ช่วยเหลือภาค o งดเว้นภาษีให้กับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารในพื้นที่ top 10 tourist destination29 เป็นเวลา 3 เดือน
ธุรกิจและ
เริ่มตั้งแต่ 1 มี.ค. 63
SMEs
o จัดสรรงบประมาณให้รัฐบาลท้องถิ่นเพิ่ม เติมเป็นมูลค่าทั้งหมด 3.3 ล้านล้านรูเปียห์ เพื่อชดเชยรายได้
ภาษีจากการท่องเที่ยวที่จะหายไป
o PT Pertamina30 รัฐวิสาหกิจขายน้ำมันและเชื้อเพลิง จะลดราคาน้ำมันในไตรมาสถัดไปให้สายการบิน
ต่าง ๆ 30% คิดเป็นมูลค่า 265.5 พันล้านรูเปียห์ (ให้เฉพาะเส้นทางที่ไป top 10 destinations เท่านัน้ )
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 ล้านล้าน
รูเปียห์ (เริ่ม เม.ย. 63)
o เลื่อนการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล (corporate income tax) บางส่วน 30% เป็นเวลา 6 เดือน คาดว่า
จะช่วยลดต้นทุนของธุรกิจได้ 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

State Skills Development Centres (SSDC)
อินโดนีเซียแยกองค์กรกำกับดูแ ล สง. ออกจากธนาคารกลาง ภายใต้ชื่อ Otoritas Jasa Keuangan ทำหน้าที่เหมือน Financial Service
Authority (FSA)
29 Top 10 destinations ป ระ ก อ บ ไป ด้ ว ย Batam, Yogyakarta, Makassar, Labuan Bajo, Lombok (Bali), Malang, Manado, Silangit,
Tanjungpandan และ Tanjungpinang
30 ถือครองโดยรัฐ 100%
27
28
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มาตรการดูแล Stimulus Vol.1
ครัวเรือนและ o เพิ่มงบประมาณ social security funds 30% อาทิ เงินช่วยเหลือคนจน (subsidies for basic needs)
การจ้างงาน
มูลค่า 4.6 ล้านล้านรูเปียห์ เพื่อกระตุ้นการบริโภคและจะมีผู้ได้รับประโยชน์ 15.2 ล้านคน
o ให้เงินสมทบเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยบ้านและเงินดาวน์ ให้กับผู้มีรายได้น้อย คิดเป็นมูลค่า รวมทั้งสิ้น
1.5 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
มาตรการ
o ลด FX Reserve requirement ของ ธพ. ลงจาก 8% เหลือ 4% ของ deposit (เริ่มตั้งแต่ 16 มี.ค. 63)
รักษา
ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาด FX ได้ 3.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
เสถียรภาพ
o ลด Rupiah reserve requirement ลง 0.5% ของ deposit สำหรับ ธพ. ที่ทำธุรกรรมเกี่ยวกับนำเข้า(ค่าเงิน)
ส่งออกของรัฐบาล (เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 เป็นเวลา 9 เดือน) มาตรการนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับ ธพ. ได้
Bank
o เพิ่มระดับการทำ “Triple Intervention” ใน spot market, SBN (government securities) market
Indonesia
และ DNDF เพื่อคงระดับค่าเงินไม่ให้ผันผวนหรืออ่อนค่าจนเกินไป
o เพิ่ม coverage ตราสารที่นักลงทุนต่างชาติสามารถถือครองได้ (underlying transactions) เพื่อเพิ่ม
hedging instrument
มาตรการ
Banking Sector
กระตุ้นสินเชื่อ o ผ่ อ นคลายเกณฑ์ Credit asset quality assessment32 (เพดาน 10 พั น ล้ า นรู เปียห์ ) โดยคิดเฉพาะ
และประคอง
สินเชื่อที่ปล่อยกู้ให้แก่ภาคธุรกิจที่ถูกกระทบจาก Covid-19 เช่น การท่องเที่ยว สายการบิน
ตลาดหุ้น
o ผ่อนคลายเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้เฉพาะสินเชื่อที่ปล่อยกู้ให้กับภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก
31
OJK (FSA)
Covid-19
Stock Market
o ปรับเกณฑ์ Auto reject ให้เป็น Asymmetric (lower limit: 7%/ upper limit: 20-30%)
o ปรับ circuit breaker ให้ลงได้แค่ 5%

อินโดนีเซียแยกองค์กรกำกับดูแล สง. ออกจากธนาคารกลาง ภายใต้ชื่อ Otoritas Jasa Keuangan ทำหน้าที่เหมือน Financial Service
Authority (FSA)
32 Credit asset quality assessment คือ การจัดชั้นสินเชื่อเพื่อกันเงินสำรอง เช่น ปล่อยกู้ 100% ต้องกันเงินสำรอง 5% ซึ่งการผ่อนเกณฑ์กัน
เงินสำรองทำให้ ธพ. ปล่อยกู้ได้มากขึ้น เช่น ปล่อยกู้ 100% ไม่ต้องกันเงินสำรอง หรือขยายระยะเวลาการชำระหนี้ก่อนคิดผลขาดทุน เป็นต้น
31

23

สิงคโปร์
(18 ก.พ. 63) รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศมาตรการเพื่อลดผลกระทบของ COVID-19 มูลค่า 5.6 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ 33
แบ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือธุรกิจและการจ้างงาน 4.0 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และมาตรการช่วยเหลือครัวเรือน 1.6 พันล้าน
ดอลลาร์สิงคโปร์ พร้อมกับเพิ่มงบประมาณให้กระทรวงสาธารณสุขอีก 0.8 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์
มาตรการ
o บริษัทที่พนักงานได้รับ Quarantine Order (QO) จะได้รับเงินชดเชยวันละ 100 ดอลลาร์สิงคโปร์
ช่วยเหลือภาค
หลังจากพนักงานครบกำหนดระยะเวลา quarantine
ธุรกิจและ
o โครงการ Job support scheme มูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ช่วยเหลือแรงงาน 1.9 ล้าน
SMEs
คน) รัฐบาลจะชดเชย 8% ของค่าใช้จ่ายแรงงานให้กับธุรกิจที่มีการสมทบเงินให้เข้ากองทุน CPF34
ให้ พ นั ก งาน นั บ ตามจำนวนพนั กงานที่ เป็น citizen และ permanent resident เป็ น เวลา 3 เดือน
(คำนวณจากค่ า จ้ า งพนั ก งานไม่ เ กิ น 3,600 ดอลลาร์ ส ิ งคโปร์ ต ่ อ คนต่ อ เดื อ น เที ย บเท่ า กั บ รั ฐบาล
จะจ่ายเงินให้ธุรกิจไม่เกิน 864 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อพนักงาน 1 คน)
o โครงการ Wage credit scheme มูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดยรัฐบาลช่วยสมทบการขึ้น
เงินเดือนให้แรงงานที่มีเงินเดือนต่ ำกว่า 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ในปี 62 และ 63 เป็นสัดส่วน 20%
และ 15% ตามลาดับ ทั้งนี้ มาตรการนี้เป็นมาตรการเดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ให้ธุรกิจ
แบ่งกำไรให้กับพนักงานผ่านการขึ้นเงินเดือน มีการต่ออายุโครงการทุก 3 ปี ตั้งแต่ปี 2013 และสิ่งที่ทำ
เพิ่มเติมในรอบนี้คือยกเพดานเงินเดือนจาก 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และเพิ่มสัดส่วนการสมทบปีละ 5%
o มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเช่าร้านค้าและร้านอาหาร โดยผู้เช่าพื้นที่เพื่อการพาณิชย์จาก
รั ฐ บาลสำหรั บ การขายสิ น ค้ า และอาหาร (Hawker centers and market) จะได้ ร ั บ การยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมการเช่าเป็นเวลา 1 เดือน และเจ้าของอาคารเอกชนจะได้รับเงินชดเชย 15% ของภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างเพื่อลดค่าเช่าให้กับร้านค้า
o คืนภาษีนิติบุคคล 25% ของค่าใช้จ่ายภาษีไม่เกิน 15,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อราย สำหรับปีภาษี 63
สำหรับทุก sector (มูลค่างบประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์)
o โครงการให้ ส ิ น เชื ่ อ เป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นสำหรั บ SMEs โดยให้ สง. ตามโครงการ Enterprise
Financing Scheme ที่มีอยู่เดิมเพิ่มวงเงินสินเชื่อจาก 300,000 เป็น 600,000 ดอลลาร์สิงคโปร์และเพิม่
การค้ำประกันของรัฐบาลเป็น 80% ในกรณีที่ธุรกิจ default เพื่อให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
o คืนภาษีสิ่งปลูกสร้างและที่ดินสำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนัก
• 30% สำหรับธุรกิจที่พักแรมระยะสั้น (รวมธุรกิจ conventions, exhibition)
• 15% สำหรับ international cruise และเรือ ferry
• 15% สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบินชางอี รวมถึงค่า landing ของสายการบิน
• 10% สำหรับ integrated resorts
มาตรการดูแล o พนักงานของบริษัทที่ได้ รั บ Quarantine Order (QO) จะถือว่าเป็นการลาป่วยพิเศษและได้รับ
ครัวเรือนและ
เงินเดือน (paid hospitalization leave as part of employee’s contracts)
การจ้างงาน o Self-employed ที่เป็น permanent resident และ citizen จะได้รับเงินชดเชยวันละ 100 ดอลลาร์
สิงคโปร์ โดยแสดงหลักฐานการประกอบอาชีพ
รัฐบาลมีแผนอัดฉีดเงินครั้งที่ 2 ที่เน้นมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจและครัวเรือนเพิ่มอีกในเร็วๆนี้ คาดว่าจะมีมูลค่าใกล้เคียงกับแผนอัดฉีดก้อนแรก
กองทุน Central Provident Fund (CPF) เป็นระบบกึ่งประกันสังคมของสิงคโปร์ที่รัฐบาลจะสมทบเงินร่วมกับนายจ้างให้แก่ลูกจ้าง และใน
กองทุนจะมีก ารแยกเงินสาหรับ การใช้งานในหลายวัตถุป ระสงค์ เช่น เพื่อ การซื้อ บ้านในโครงการรัฐ (HDB) เพื่อ การเกษียณอายุ เพื่อ การ
รักษาพยาบาล เพื่อการศึกษา
33
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o บุคลากรด้านการแพทย์ที่ต้องยกเลิกแผนการพักผ่อนและการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มกำลังแรงงานรองรับ
สถานการณ์ที่โรงพยาบาล สามารถนำจดหมายจากผู้จ้างไปขอคืนเงินจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้เต็มจำนวน
o Citizen (ไม่ ร วม permanent resident) ที ่ มี อ ายุ 21 ปี ข ึ ้ น ไปจะได้ ร ั บ เงิ น 100-300 ดอลลาร์
สิงคโปร์ ขึ้นอยู่กับระดับรายได้ โดยหากมีบุตรอย่างน้อย 1 คนที่อายุไม่เกิน 20 ปี บิดามารดาจะได้รับ
เงินเพิ่มอีกคนละ 100 ดอลลาร์สิงคโปร์
o ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป และ citizen อายุ 21 ปีขึ้นไป ที่พักอาศัยในบ้านรัฐขนาดไม่เกิน
สองห้อง จะได้รับเงินเพิ่ม 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ ในบัตร passion card หรือคูปองซื้อสินค้าสามารถใช้
ซื้อสินค้าได้ที่ supermarket และร้านค้าในเครือข่าย
o สนับสนุนค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและน้ำประปา เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เท่าตามขนาดของครัวเรือน (โครงการ USave rebates เป็นมาตรการที่มีอยู่แล้ว แต่เพิ่มมูลค่าเงินสนับสนุน)
o โครงการคืนค่าส่วนกลางบ้านของรัฐต่อเนื่องอีก 1 ปี (เป็นโครงการที่รัฐยกเว้นค่าธรรมเนียมส่วนกลาง
ให้กับผู้เช่า Housing and Development Board: HDB 1.5-3.5 เดือนตามขนาดของครัวเรือน ทั้งนี้
HDB เป็นโครงการสร้างบ้านของรัฐในราคาควบคุมเพื่อให้ทุกครัวเรือนสามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้)
o เพิ่มเงินสนับสนุนของรัฐในโครงการสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย อีก 20% จากเงินในโครงการปีที่แล้ว
และเป็นมูลค่าอย่างต่ ำ 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อคน (เป็นโครงการเดิมที่รัฐช่วยสมทบเงินเข้ากองทุน
CPF และให้เงินสดสาหรับผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 2,300 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือน มูลค่าการสมทบตาม
อายุตัวของผู้มีรายได้น้อย)
กลุ่มรถแท็กซี่ และรถเช่าส่วนบุคคล
o กลุ่มที่ไม่ได้รับ Quarantine order แต่ได้รับผลกระทบจากจำนวนผู้ใช้บริการที่ลดลง
• รั ฐ บาลตั ้ ง กองทุ น Special Relief Fund (SRF) ขนาดกองทุ น 73 ล้ า นดอลลาร์ ส ิ ง คโปร์
สำหรับพนักงานขับแท็กซี่และรถเช่า (Full-time driver) โดยเป็นเงินจากรัฐบาล 41 ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์ และบริษัท 32 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
• พนักงานขับรถ จะได้รับเงินชดเชยไม่เกิน 20 ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อคันต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน
(รัฐบาลเป็นผู้จ่าย 10 ดอลลาร์สิงคโปร์และบริษัทจ่ายในจำนวนที่เหลือ) ซึ่งเป็น rate ที่จ่ายในช่วง
การเกิด SARS ปรับด้วย inflation และ rent cost เริ่มจ่ายโดยบริษัทผู้จ้างตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 63
เป็นต้นไป โดยไม่ต้องลงทะเบียน เป็นการจ่ายให้ตามพนักงานที่เข้าข่ายประมาณ 40,000 ราย
• พนั ก งานขั บ รถที ่ ไ ม่ เ ข้ า ข่ า ย SRF รั ฐ บาลร่ ว มกั บ National Trades Union Congress
(NTUC) จั ด ตั ้ ง กองทุ น Driver Care Fund for needy drivers ขนาดกองทุ น 2.7 ล้ า น
ดอลลาร์ ส ิ ง คโปร์ รายละเอี ย ดการสมั ค รจะชี ้ แ จงในภายหลั ง (อาจเป็ น ความช่ ว ยเหลื อ
นอกเหนือจากตัวเงิน โดย NTUC มีกิจการหลายอย่าง รวมทั้ง supermarket)
• P2P operators จะได้รับการงดเว้น license fees ในช่วง 3 เดือน รวมมูลค่า1.3 ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์
o กลุ่มที่ได้รับ Quarantine order
• พนักงานขับรถจะได้รับเงิน 200 ดอลลาร์สิงคโปร์ (one-off allowance) จากสมาคมแท็กซี่และ
รถเช่าส่วนบุคคล
• พนักงานขับรถจะได้รับเงินชดเชยอย่างน้อย 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ จาก taxi operator
• พนักงานขับรถจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าแท็กซี่
• พนักงานขับรถจะได้รับเงินชดเชยตาม Quarantine Order จากรัฐบาล 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อวัน
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ฟิลิปปินส์
(16 มี.ค. 63) รัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศใช้มาตรการทางการคลังเพื่อ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
COVID-19 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มูลค่า รวม 27.1 พันล้านเปโซ ขณะที่ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ (BSP) มีมาตรการ
ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ให้กับ สง. และการชำระคืนหนี้ของลูกค้าของ สง. ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล
มูลค่ากว่า 3 แสนล้านเปโซ
มาตรการ
o กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมจัดสรรสินเชื่อ พิเศษ Microfinance สำหรับธุรกิจ SMEs ภายใต้
ช่วยเหลือภาค
โครงการ Pondo sa Pagbabago at Pag-Asenso (P3) ที่ได้รับผลกระทบ และช่วยหาแหล่งผู ้ผลิต
ธุรกิจและ
รายใหม่ ส ำหรั บ อุ ต สาหกรรมที ่ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบจากปั ญ หาห่ ว งโซ่ อ ุ ป ทาน ( supply chain
SMEs
disruption) และสนับสนุนด้านการค้าและการลงทุนให้ได้ตามเป้าหมาย มูลค่ารวม 1 พันล้านเปโซ
o จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือธุรกิจในอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว
o BSP ออกมาตรการผ่ อนคลายกฎระเบี ยบชั่ วคราวสำหรั บ สง. ที่เป็น BSFIs (BSP-supervised
financial institutions) เป็นระยะเวลา 1 ปี (เริ่ม 8 มี.ค. 63) เนื่องจาก COVID-19 อาจจะส่งผลต่อ
การให้บริการทางการเงิน ดังนั้น BSP จะไม่มีบทลงโทษทางการเงินสำหรับการส่งรายงานที่ล่าช้าและ
การรักษาเงินสำรองของ สง. ทีอ่ าจไม่เพียงพอ (legal reserve deficiencies) ทั้งนี้ BSFIs จะต้องผ่อน
คลายมาตรการทางการเงินสำหรับลูกค้า (ลูกจ้าง ร้านค้าปลีก และบริษัท) ทีไ่ ด้รับผลกระทบ โดย
• ขยายระยะเวลากำหนดการชำระคืนหนี้ในช่วงระยะเวลา 1 ปี
• บริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการจองล่วงหน้าที่มีความสูญเสียมากกว่า 5 ปี จะให้การช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบตามความจำเป็น (ต้องผ่านการพิจารณาจาก BSP)
มาตรการ
o จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวผ่านโครงการของกระทรวงการท่องเที่ยว มูลค่า 14
กระตุ้น
พันล้านเปโซ
เศรษฐกิจ
o (23 มี.ค. 63) BSP ประกาศเข้าซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลมูลค่ากว่า 3 แสนล้านเปโซ เพื่อให้รัฐบาลนำ
สภาพคล่องที่ได้ไปใช้ในการดำเนินมาตรการเพื่อลดผลกระทบของ COVID-19
มาตรการดูแล o สนับสนุนค่าจ้าง (wage subsidy) และสนับสนุนด้านการเงินให้แก่แรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก
ครัวเรือนและ
COVID-19 โดยใช้งบประมาณจำนวน 2 พันล้านเปโซ
การจ้างงาน o จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ตกงาน (dislocated worker) มูลค่า 1.2 พันล้านเปโซ
o จัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ว่างงานและได้รับผลกระทบผ่านการเพิ่มทักษะ upskills และ
reskills รวมทั้งมีคอร์สเรียนฟรีผ่านมือถือและคอมพิวเตอร์35 มูลค่า 3 พันล้านเปโซ
o มาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่ชาวนาและชาวประมง (small farmers and fisherfolk: SFF)
2.8 พันล้านเปโซ
• จั ดสรรสิ น เชื ่ อ สู ง สุ ด 25,000 เปโซ พร้ อ มอั ตราดอกเบี ้ ย ร้ อ ยละ 0 ผ่ า นกระทรวงเกษตรฯ
(Department of Agriculture-Agricultural Credit Policy Council: ACPC)
• สำหรับผู้กู้ที่อยู่ภายใต้โครงการ ACPC Credit Program ที่มีอยู่แล้ว จะได้รับการยกเว้นการคิด
อัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 1 ปี คิดเป็นมูลค่ารวม 2.03 พันล้านเปโซ
o จั ดสรรสิ น เชื ่ อ ภายใต้ โครงการของ Government Service Insurance System (GSIS) ให้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงผู้เกษียณที่ได้รับผลกระทบ
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เรียนผ่าน TESDA Online Program (The Technical Education and Skills development Authority: TESDA)
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o ธนาคารของรัฐจัดโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพ อาทิ ธนาคาร DBP36 จัดสรร
สิ น เชื ่ อ อั ต ราดอกเบี ้ ย ต่ ำ ภายใต้ โ ครงการ Rehabilitation Support Program on Severe Events
(RESPONSE) และ ธนาคาร LANDBANK ให้ปรับโครงสร้างการกู้โดยขยายระยะเวลาการกู้ด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ ภายใต้โครงการ LANDBANK Calamity Rehabilitation Support เป็นต้น
o BSP ขอความร่วมมือจาก สง. ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้ online banking platforms
หรือ electronic money เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนใช้ธุรกรรมของธนาคารในช่วงที่มกี าร
แพร่ระบาดของ COVID-19
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Development Bank of Philippines (DBP)
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