ฉบับที่ 13/2563

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

คลังดูแลภาคการท่ องเทีย่ วทีไ่ ด้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ เชื้อไวรัสโคโรนา
____________________________________
นายลวรณ แสงสนิ ท ผู้ อ านวยการส านั กงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อ
ภาคธุ รกิจการท่องเที่ยว ปี 2563 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
มาตรการการเงินการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุ รกิจการท่องเที่ยว ปี 2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
บรรเทาผลกระทบต่ อภาคธุ รกิจการท่ องเที่ยว ปี 2563 จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ และความไม่ แน่ นอนจากปัจจัยภายนอกประเทศทีเ่ กิดจากความขัดแย้งทางการค้ าระหว่ างประเทศ ซึ่ งประกอบด้วย
มาตรการด้านภาษี และมาตรการด้านการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. มาตรการด้ านภาษี
1.1 การขยายกาหนดเวลาการยืน่ แบบแสดงรายการและชาระภาษี
ให้ แก่ ผูม้ ี หน้าที่ เสี ยภาษี เงิ นได้บุ คคลธรรมดาหรื อยื่ นแบบแสดงรายการภาษี เงิ นได้บุ คคล
ธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ซึ่ งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีภายในเดือนมีนาคม
ของปี 2563 ให้ขยายกาหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็ นภายในเดือนมิถุนายนของปี 2563
1.2 มาตรการภาษีเพือ่ สนับสนุนการจัดอบรมสั มมนาภายในประเทศ
ให้บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลหักรายจ่ ายที่ ได้จ่ายไปเป็ นค่ าห้องสั มมนา ค่ าห้องพัก
ค่าขนส่ ง หรื อรายจ่ายอื่นที่เกี่ ยวข้องกับการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลได้จดั ขึ้น
ให้แก่ลูกจ้าง หรื อรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจนาเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุ รกิจนาเที่ยวและมัคคุ เทศก์ เพื่อ
การอบรมสัมมนาภายในประเทศ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจานวน 2 เท่ าของรายจ่าย
ตามที่จ่ายจริ ง
1.3 มาตรการภาษีเพือ่ สนับสนุนการปรับปรุ งกิจการโรงแรม
ให้บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที่ประกอบกิ จการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมหัก
รายจ่ายส าหรั บเงิ นได้เท่ากับรายจ่ายที่ ได้จ่ายเพื่ อการต่ อเติ ม เปลี่ ยนแปลง ขยายออก หรื อทาให้ดีข้ ึ นซึ่ งทรั พย์สิ นที่
เกี่ยวเนื่องกับกิจการ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจานวน 1.5 เท่ า ของรายจ่ายตามจานวนที่
จ่ายจริ ง
1.4 มาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสาหรั บน้ามันเชื้อเพลิงเครื่ องบินไอพ่ น (น้ามันเชื้อเพลิง
เครื่องบินฯ)
ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ ามันเครื่ องบินฯ ที่นาไปใช้เป็ นเชื้ อเพลิงสาหรับเที่ยวบินใน
ประเทศ จากเดิม 4.726 บาทต่อลิตร เหลือ 0.20 บาทต่อลิตร ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

-22. มาตรการด้ านการเงิน
สถาบันการเงินของรัฐมีการดาเนิ นมาตรการสิ นเชื่ อดอกเบี้ยต่าเงื่อนไขผ่อนปรน และการขยายเวลา
ช าระหนี้ และค่ า ธรรมเนี ย ม เพื่ อ เป็ นเงิ น ทุ น ส าหรั บ เสริ ม สภาพคล่ อ งและปรั บ ปรุ ง สถานประกอบการ ส าหรั บ
ผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวและธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่ องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา รวมถึงเพื่อแบ่งเบาภาระ
ของผูป้ ระกอบการในช่วงที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ดังนี้
2.1 มาตรการขยายเวลาชาระหนีแ้ ละค่ าธรรมเนียม ได้แก่
(1) ธนาคารออมสิ น ขยายระยะเวลาการชาระหนี้ ให้ 2 เท่าของระยะเวลาคงเหลือตามสัญญา
สู งสุ ดไม่เกิน 5 ปี
(2) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย พักชาระหนี้ เงิ นต้น
สาหรับเงินกูย้ มื ระยะยาวที่มีวงเงินคงเหลือไม่เกิน 5 ล้านบาท เป็ นระยะเวลา 6 เดือน โดยต้องมีประวัติการผ่อนชาระหนี้
ดีไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ก่อนวันเข้าร่ วมโครงการ และต้องไม่เป็ นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ผัดผ่อนการช าระหนี้ ได้ครั้ งละไม่เกิ น
12 เดือน ต่อเนื่องไม่เกิน 5 ครั้ง หรื อสามารถขอปรับปรุ งโครงสร้างหนี้และขยายระยะเวลาการชาระหนี้ได้ไม่เกิน 20 ปี
(4) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูแ้ ละงวดผ่อนชาระได้ไม่เกิน 6 เดือน โดยคิด
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 0.01 ต่อปี สาหรับลูกค้าผูไ้ ด้รับผลกระทบ เช่ น ไกด์นาเที่ยว พนักงานโรงแรมผูป้ ระกอบการราย
ย่อยที่ขายสิ นค้าในแหล่งท่องเที่ยว เป็ นต้น
(5) บรรษัทประกันสิ นเชื่ ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พักการชาระค่าธรรมเนี ยมการค้ าประกัน
สิ นเชื่อ 12 เดือน สาหรับลูกค้าธุ รกิจบริ การท่องเที่ยว ร้านอาหาร และโรงแรมที่พกั ที่ได้รับผลกระทบ
2.2 มาตรการสิ นเชื่ อดอกเบี้ยต่าเงื่อนไขผ่ อนปรน ของธนาคารออมสิ น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ ง ประเทศไทย และธนาคารกรุ ง ไทย จ ากัด (มหาชน) วงเงิ น รวม 123,000 ล้านบาท
ดอกเบี้ยเริ่ มต้นร้อยละ 3 ต่อปี
กระทรวงการคลัง คาดว่า มาตรการการเงิ นการคลังข้างต้นจะช่ วยกระตุน้ ภาคธุ รกิ จการท่องเที่ ยว
ปี 2563 ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยจะช่วยเสริ มสภาพคล่องและแบ่ง
เบาภาระให้ผปู้ ระกอบการ ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ ซึ่ ง
จะช่วยกระตุน้ ให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น สนับสนุ นการปรับปรุ งกิจการโรงแรม ซึ่ งจะมีส่วนเป็ นการ
จูงใจนักท่องเที่ยวให้เกิดการท่องเที่ยวมากยิง่ ขึ้น รวมถึงบรรเทาผลกระทบให้แก่อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย
__________________________________________________
สอบถามรายละเอียดมาตรการด้านภาษี โปรดติดต่อ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3512/3529/3505
สอบถามรายละเอียดมาตรการด้านการเงิน โปรดติดต่อ
ธนาคารออมสิ น โทร. 1115, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 0 2555 0555,
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 0 2645 9000, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย โทร. 1357,
บรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โทร. 0 2890 9999, ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1111

มาตรการการเงินการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว* มติปี ครม.
2563
4 ก.พ. 2563
บรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
และความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกประเทศที่เกิดจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์
มาตรการด้านภาษี

ขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบ หักค่าใช้จ่ายจัดอบรมสัมมนา หักค่าใช้จ่ายปรับปรุงอาคารถาวร ลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ามันเชื้อเพลิง
แสดงรายการและชาระ
ภายในประเทศ
เครื่องตกแต่ง/เฟอร์นิเจอร์ สาหรับเครื่องบิน (เที่ยวบินในประเทศ)
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
จาก 4.726 บาท/ลิตร
ได้ 2 เท่าของรายจ่ายจริง
สาหรับผู้ประกอบการโรงแรม
เป็น 0.20 บาท/ลิตร
ได้ 1.5 เท่าของรายจ่ายจริง

จากภายใน มี.ค. 63
ไปเป็นภายใน มิ.ย. 63

รายจ่ายตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ถึง 31 ธ.ค. 63

รายจ่ายตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ถึง 31 ธ.ค. 63

ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ
จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563

มาตรการด้านการเงิน
มาตรการขยายเวลาชาระหนี้และ
ค่าธรรมเนียม

ขยายระยะเวลาชาระหนี้
ให้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี

ผัดผ่อนการชาระหนี้ได้ครั้งละไม่เกิน
12 เดือน ไม่เกิน 5 ครั้ง หรือขอ
ขยายเวลาชาระหนี้ได้ไม่เกิน 20 ปี

ลดดอกเบี้ยเงินกู้และงวด
ผ่อนชาระไม่เกิน 6 เดือน
โดยคิดดอกเบี้ย 0.01%

พักชาระหนี้เงินต้น 6 เดือน สาหรับ
ลูกหนี้ที่มีประวัตดิ ี

พักการชาระค่าธรรมเนียม
ค้าประกันสินเชื่อ 12 เดือน

มาตรการสินเชื่อ
สินเชื่อดอกเบี้ยต่า
เงื่อนไขผ่อนปรน
วงเงินรวม
123,000 ล้านบาท
ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3%

