ฉบับที่ 22/2563

วันที่ 10 มีนาคม 2563

มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่ อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางอ้อม ระยะที่ 1
___________________________________
นายอุ ต ตม สาวนายน รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่ า การแพร่ ร ะบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ขยายวงกว้างขึ้นทัว่ โลกและมีจานวนผูต้ ิดเชื้ อพุ่งสู งขึ้นต่อเนื่ อง ส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
ทั้ง ทางตรงและทางอ้อ ม เริ่ ม ต้น จากภาคบริ ก าร โดยเฉพาะการท่ อ งเที่ ย วซึ่ งมี สั ดส่ วนร้ อ ยละ 12 ของ GDP
นักท่องเที่ยวหดหาย โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นักท่องเที่ยวจีนหดตัวกว่าร้อยละ 85 และนักท่องเที่ยวโดยรวมหด
ตัว ร้ อ ยละ 44 ท าให้ ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วซบเซากะทัน หั น ต่ อ มาผลกระทบขยายวงไปยัง ภาคการอุ ต สาหกรรม
ทาให้ห่วงโซ่ การผลิ ตและการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศขาดตอน การค้าระหว่างประเทศหยุดชะงัก ท้ายที่สุด
ผู ้ป ระกอบการขาดรายได้ สภาพคล่ อ งไม่ เ พี ย งพอ มี ค วามเสี่ ย งถึ ง ขั้น ปิ ดกิ จ การ ตลอดจนประชาชนทั่ว ไป
ขาดรายได้ เผชิญความเสี่ ยงอาจถูกเลิกจ้างงานจานวนหลายแสนคน
กระทรวงการคลัง รั บ ผิ ด ชอบการดู แ ลเศรษฐกิ จ ไทยในภาพรวม เล็ ง เห็ น ถึ ง ความเสี่ ย ง
ต่ อ เศรษฐกิ จ ไทย ซึ่ งก่ อ นเหตุ ก ารณ์ ก ารแพร่ ระบาดของเชื้ อ ไวรั ส COVID-19 ก็ อ ยู่ ใ นภาวะที่ ต้ อ งเผชิ ญ
ความท้า ทายรอบด้า น เช่ น ทั้ง การกี ด กัน ทางการค้า ระหว่ า งประเทศและความไม่ แ น่ น อนทางภู มิ รั ฐ ศาสตร์
จึงจาเป็ นที่จะต้องออกมาตรการเพื่อพยุงและลดความเสี่ ยงทางเศรษฐกิจอย่างทันท่วงที กระทรวงการคลังจึงเสนอ
มาตรการเพื่ อ ดู แ ลและเยี ย วยาผู ้ไ ด้รั บ ผลกระทบทั้ง ผู ้ป ระกอบการและประชาชน โดยยึ ด หลัก “ทัน การณ์
ตรงเป้ าหมาย และชั่วคราวตามจาเป็ น” เพื่ อบรรเทาผลกระทบและเสริ ม สภาพคล่ องให้ผูป้ ระกอบการ รวมถึ ง
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน โดยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ เรื่ อง มาตรการ
ดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางอ้อม ระยะที่ 1 ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. มาตรการด้ านการเงิน ประกอบด้วย 4 มาตรการ ดังนี้
1.1 มาตรการสิ นเชื่ อดอกเบีย้ ต่าเพื่อช่ วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้ รับผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้ อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยธนาคารออมสิ นสนับสนุ นเงินทุนดอกเบี้ยต่ า
วงเงิ นรวม 150,000 ล้านบาท ให้แก่สถาบันการเงิ น โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี และสถาบันการเงิน
ให้สินเชื่อแก่ผปู ้ ระกอบการในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลา 2 ปี วงเงินสิ นเชื่อสู งสุ ดต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท
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1.2 มาตรการพักต้ นเงินลดดอกเบีย้ และขยายระยะเวลาชาระหนี้แก่ ลูกหนี้ที่ได้ รับผลกระทบ
จากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) มีมาตรการ
ด้านการเงิ นเพื่อช่ วยเหลือผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส COVID-19 ด้วยการผ่อนปรนเงื่อนไข
การชาระหนี้ และเงื่อนไขการรับประกันในด้านต่าง ๆ เช่น การพักชาระหนี้ เงิ นต้น การลดอัตราดอกเบี้ยเงิ นกู้ การ
ขยายระยะเวลาการชาระหนี้ และการผ่อนคลายเงื่อนไขการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน เป็ นต้น นอกจากนี้ SFIs บางแห่ งยัง
มีมาตรการสิ นเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเสริ มสภาพคล่อง รวมถึงมีโครงการ Refinance หนี้บตั รเครดิตในอัตราดอกเบี้ยต่าลง
1.3 มาตรการให้ ความช่ วยเหลือลูกหนี้ที่ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ส่งผลต่ อเศรษฐกิจไทย
โดยธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) ได้อ อกแนวทางในการให้ค วามช่ วยเหลื อลู ก หนี้ ที่ ไ ด้รับ ผลกระทบจาก
สถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จไทย เพื่อให้สถาบันการเงิ นและบริ ษทั ลูกในกลุ่ม สถาบันการเงินเฉพาะกิ จ
รวมถึ งผูป้ ระกอบธุ รกิ จที่ ให้สินเชื่ อที่ มิใช่ สถาบันการเงิ น เร่ งดาเนิ นการให้ความช่ วยเหลื อลู กหนี้ ในเชิ งรุ กอย่างทัน
เหตุการณ์ เช่ น ผ่อนปรนเกณฑ์การจัดชั้นสิ นเชื่ อปกติ เพิ่มความยืดหยุน่ ในการอนุ มตั ิเงินกู้ เพื่อให้ลูกหนี้ มีสภาพคล่อง
เพียงพอในการดาเนินธุ รกิจหรื อดาเนินชีวิตประจาวันต่อไปได้
1.4 มาตรการสิ นเชื่ อ เพื่อส่ งเสริมการจ้ างงานของสานักงานประกันสั งคม โดยสานักงาน
ประกันสังคมจะร่ วมกับสถาบันการเงิ นสนับสนุ นสิ นเชื่ อดอกเบี้ยต่ าวงเงิ น 30,000 ล้านบาท ให้แก่สถานประกอบการที่
ขึ้นทะเบี ยนประกันสังคมและจ่ายเงิ นสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดื อน และต้องรักษาจานวน
ผูป้ ระกันตนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนผูป้ ระกันตน ณ วันที่ได้รับสิ นเชื่ อเป็ นระยะเวลา 3 ปี เพื่อเป็ นการช่วยเหลือ
ผูป้ ระกอบการให้ยงั คงสามารถจ้างลูกจ้างต่อไปได้ในสภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั
2. มาตรการภาษี ประกอบด้วย 4 มาตรการ ดังนี้
2.1 มาตรการคืนสภาพคล่ องให้ แก่ ผ้ ูประกอบการในประเทศ โดยลดอัตราภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
จากอัตราร้ อยละ 3 เหลื ออัตราร้ อยละ 1.5 ส าหรั บการจ่ ายเงิ นได้พึ งประเมิ นตั้งแต่ ว นั ที่ 1 เมษายน 2563 ถึ งวันที่
30 กันยายน 2563 และลดเหลืออัตราร้อยละ 2 สาหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามข้อกาหนด ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่จ่ายผ่านระบบการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
2.2 มาตรการภาษีเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่ ายของผู้ประกอบการ โดยผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ที่เข้าร่ วมมาตรการสิ นเชื่ อดอกเบี้ยต่ าเพื่อ
ช่วยเหลื อผูป้ ระกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา (COVID19) และมีการจัดทาบัญชีเดียว สามารถหักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า สาหรับรายจ่ายดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เมษายน
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2.3 มาตรการส่ งเสริ มเสถียรภาพของการจ้ างงานในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรั ส
COVID-19 โดยให้ผปู้ ระกอบการ SMEs สามารถหักรายจ่ายได้ 3 เท่า สาหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็ นค่าจ้างของเดื อน
เมษายน 2563 ถึ งเดือนกรกฎาคม 2563 ให้แก่ลูกจ้างที่เป็ นผูป้ ระกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมและได้รับ
ค่าจ้างไม่เกิ น 15,000 บาทต่อคนต่อเดื อน โดยต้องคงการจ้างงานในช่วงดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าจานวนลูกจ้างที่เป็ น
ผูป้ ระกันตน ณ วันสุ ดท้ายของเดือนธันวาคม 2562
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2.4 มาตรการเร่ งคื นภาษี มู ลค่ าเพิ่มให้ แก่ ผ้ ู ประกอบการภายในประเทศ โดยพิ จารณาคื นเงิ น
ภาษี มูลค่ าเพิ่ มให้แก่ ผูป้ ระกอบการส่ งออกที่ ดี กรณี ยื่นแบบ ภ.พ.30 ทางอิ นเทอร์ เน็ตจะได้รับคืนภายใน 15 วัน
และกรณี ยนื่ แบบ ภ.พ.30 ที่สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะได้รับคืนภายใน 45 วัน
3. มาตรการช่ วยเหลืออื่น ๆ ประกอบด้วย 6 มาตรการ ดังนี้
3.1 มาตรการบรรเทาภาระการจ่ ายค่ าน้าค่ าไฟ รั ฐวิสาหกิ จ กระทรวงเจ้าสังกัดที่เกี่ ยวข้อง
และหน่วยงานกากับ (Regulator) บรรเทาภาระโดยพิจารณาถึงแนวทางการลดและเลื่อนการชาระค่าน้ าและค่าไฟ
หรื อแนวทางที่ เหมาะสม เช่ น คืนค่าประกันการใช้ไฟบางส่ วน เป็ นต้น ให้กบั ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากเชื้ อไวรั ส
COVID-19
3.2 มาตรการลดเงินสมทบเข้ ากองทุนประกันสั งคมของนายจ้ างและลูกจ้ าง เพื่อลดอัตราเงิน
สมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและผูป้ ระกันตนตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม
พ.ศ. 2533 โดยเงินสมทบของรัฐบาลให้คงอัตราเดิมที่ร้อยละ 2.75 ของค่าจ้าง พร้อมทั้งปรับลดจานวนเงินสมทบของ
ผูป้ ระกัน ตนตามมาตรา 39 และรั ฐ จ่ า ยเงิ น สมทบในจ านวนเท่ า เดิ ม เพื่ อ ลดภาระค่ า ใช้ จ่ า ยของนายจ้า งและ
ผูป้ ระกันตนในการนาส่ งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในช่ วงที่ภาคส่ วนต่าง ๆ ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
3.3 มาตรการบรรเทาภาระค่ าธรรมเนียม ค่ าเช่ า ค่ าตอบแทนในการให้ บริ การของส่ วนราชการ
และรั ฐวิสาหกิจ ส่ ว นราชการและรัฐ วิส าหกิจ ลดหรื อ ชะลอหรื อ เลื ่อ นการเก็บ ค่า ธรรมเนี ย ม ค่า เช่า ราชพัส ดุ
ค่าตอบแทนในการให้บริ การ หรื อค่าใช้จ่ายอื่ นเพื่อบรรเทาภาระให้แก่ ผูป้ ระกอบการที่ ได้รับผลกระทบจากเชื้ อไวรั ส
COVID-19
3.4 มาตรการเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้ จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 โดยลดระยะเวลาการรับฟั งความคิดเห็นร่ างขอบเขตงานหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และระยะเวลาการ
เผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารซื้ อ หรื อ จ้า ง ส าหรั บ การจัด ซื้ อ จัด จ้า งและการบริ ห ารพัส ดุ ภ าครั ฐ ปรั บ เพื่ อ ให้
กระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างเกิดความรวดเร็ วยิ่งขึ้น รวมถึงให้หน่วยงานเร่ งดาเนิ นการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนปี เดียวที่เป็ นการจัดหาพัสดุที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้แล้วเสร็ จภายในเดือนพฤษภาคม 2563
3.5 มาตรการสร้ า งความเชื่ อ มั่ นในระบบตลาดทุ น โดยให้ป ระชาชนทัว่ ไปหัก ลดหย่อน
ค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund หรื อ SSF) ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ได้ตามที่จ่ายจริ ง
แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยแยกจากวงเงินหักลดหย่อนค่าซื้ อหน่วยลงทุนใน SSF กรณี ปกติ และไม่อยูภ่ ายใต้เพดาน
วงเงิ นหักลดหย่อนรวมในกองทุ นเพื่อการเกษี ย ณทั้งหมด โดยต้องซื้ อระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึ งวันที่ 30
มิ ถุ น ายน 2563 และถื อ หน่ ว ยลงทุ น ไว้ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 10 ปี ทั้ง นี้ เงื่ อ นไขอื่ น ๆ ให้ เ ป็ นไปตามประกาศอธิ บ ดี
กรมสรรพากร
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3.6 มาตรการให้ ความช่ วยเหลือแก่ ผ้ ูได้ รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 หรื อ
โควิด 19 โดยกาหนดให้มีแนวทางให้ส่วนราชการสามารถจ่ายเงินเพื่อป้ องกัน เยียวยา สร้างแรงจูงใจในการคงการ
จ้างงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 เป็ นการเฉพาะและ
เร่ งด่วน โดยได้เตรี ยมวงเงิน 20,000 ล้านบาท จากงบกลาง เพื่อรองรับการดาเนินการดังกล่าวเป็ นการเฉพาะ
กระทรวงการคลังมัน่ ใจ มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทย
ทั้งทางตรงทางอ้อม ระยะที่ 1 จะช่วยบรรเทาและป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการผลิตและอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เศรษฐกิจยังขับเคลื่อนต่อไปได้ กระทรวงการคลังจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่
จะออกมาตรการที่เหมาะสมมาดูแลเศรษฐกิจไทยอย่างทันท่วงทีเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป
_____________________________________________
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 มาตรการด้านการเงิน โทร 0 2273 9020 ต่อ 3235
 มาตรการด้านภาษี โทร 0 2273 9020 ต่อ 3509 3529 3512
 มาตรการลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง / มาตรการสร้างความเชื่ อมัน่ ในระบบตลาดทุน
โทร 0 2273 9020 ต่อ 3643
 มาตรการบรรเทาภาระค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าตอบแทนในการให้บริ การของส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจ /
มาตรการบรรเทาภาระการจ่ายค่าน้ าค่าไฟ / มาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผไู ้ ด้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรื อโควิด 19 โทร 0 2273 9020 ต่อ 3558
 มาตรการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โทร 0 2127 7000 ต่อ 4588

มาตรการดูแลและเยียวยา
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางอ้อม ระยะที่ 1
กระทรวงการคลัง

10 มีนาคม 2563

รัฐบาลดูแลกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกภาคส่วน
ผู้มีรายได้น้อย
และเศรษฐกิจ
ฐานราก

 มาตรการบรรเทาค่าครอง
ชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐและกองทุนหมู่บ้าน

 โครงการเพิ่มความ

เข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก

ผู้มีรายได้น้อย 14.6 ล้านคน
ครอบคลุม 22% ของประชากร
กองทุนหมู่บ้าน 50,000 แห่ง

เกษตรกร

 มาตรการบรรเทาค่า


ครองชีพสาหรับเกษตรกร
ผู้ประสบภัยแล้งและ
เกษตรกรรายย่อย

 มาตรการช่วยเหลือ


เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

เกษตรกร 7.2 ล้านครัวเรือน
ครอบคลุม 30% ของครัวเรือน
ทั้งประเทศ

ผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กและ
ขนาดย่อม

 โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย

 โครงการค้าประกันสินเชื่อ ระยะที่

ผู้ที่ต้องการ
มีที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเอง


 มาตรการกระตุ้น
อสังหาริมทรัพย์

8 มาตรการสินเชื่อผ่อนปรน

 โครงการบ้านดีมีดาวน์


 มาตรการต่อเติม เสริมทุน SMEs

 มาตรการสินเชื่อ
ผ่อนปรนเพื่อ
สนับสนุนที่อยู่อาศัย

สร้างไทย

SMEs 3 ล้านราย ครอบคลุม 99%
ของวิสาหกิจทั้งประเทศ
จ้างงาน 14 ล้านคน ครอบคลุม 85%
ของการจ้างงานทั้งประเทศ

ภาคอสังหาริมทรัพย์
มีสัดส่วน 4% ของ GDP

ผู้บริโภคและนักลงทุน
ที่ได้รับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจชะลอตัว

 มาตรการชิมช้อปใช้ทั้ง 3 เฟส
 มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้น
การลงทุนภาคเอกชน

 มาตรการการเงินการคลังเพื่อ

สนับสนุนการลงทุนในประเทศ

ผู้ใช้สิทธิชิมช้อปใช้ 11.8 ล้านคน
การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
มีสัดส่วนรวมกัน 70% ของ GDP
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มาตรการ ผู้ประกอบการ
ด้านการเงิน
สภาพปัญหา:
ผู้ประกอบการประสบปัญหา
แบกรับภาระต้นทุน เลิกจ้างงาน
ลูกจ้างลอยแพ

มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ธพ./SFIs ปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการ อัตราดอกเบี้ย 2%
ระยะเวลา 2 ปี วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย

มาตรการพักต้นเงินลดดอกเบี้ยและขยาย
ระยะเวลาชาระหนี้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
จากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ

พักเงินต้น ลดดอกเบี้ย ขยายเวลาชาระหนี้ ผ่อนคลายเงื่อนไข
การจ่ายค่าสินไหมทดแทน รวมถึงให้สินเชื่อใหม่เพื่อเสริม
สภาพคล่องให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19

วงเงินสินเชื่อรวม 150,000 ล้านบาท

(ธกส. ธ.ออมสิน ธอส. ธพว.ธสน. ธอท. และ บสย.)

วัตถุประสงค์:
เพื่อเป็นทุนสาหรับเสริม
สภาพคล่องและลงทุน
รวมถึงแบ่งเบาภาระของผูป้ ระกอบการ
ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทไี่ ด้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ทสี่ ่งผลต่อ
เศรษฐกิจไทยโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

เช่น ผ่อนปรนเกณฑ์การจัดชั้นสินเชื่อปกติได้เร็วขึ้น
เพิ่มความยืดหยุ่นในการประเมินกระแสเงินสดเพื่อการกู้

มาตรการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน
ของสานักงานประกันสังคม

สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่าเริ่มต้น 3% ต่อปี ระยะเวลา 3 ปี
แก่สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม เพื่อช่วยผู้ประกอบการ
ให้สามารถจ้างลูกจ้างต่อได้ วงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ล้านบาท
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มาตรการ ผู้ประกอบการ
ด้านภาษี

มาตรการคืนสภาพคล่องให้แก่
ผู้ประกอบการในประเทศ

สภาพปัญหา:
ผู้ประกอบการประสบปัญหา
แบกรับภาระต้นทุน
เลิกจ้างงาน
ลูกจ้างลอยแพ

มาตรการภาษีเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย
ของผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์:
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID 19 ให้แก่
ผู้ประกอบการทั้งบุคคลและนิติบุคคล
ให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น

มาตรการส่งเสริมเสถียรภาพของ
การจ้างงานในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19

• ลดอัตราภาษี withholding tax จาก 3% เหลือ 1.5%
(เม.ย. - ก.ย. 63)
• หากเข้า e-withholding tax ลดอัตราภาษีเหลือ 2%
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 64)
• ให้สิทธิหักรายจ่ายดอกเบี้ยได้ 1.5 เท่า สาหรับผู้ประกอบการ SMEs
ที่เข้าร่วมโครงการ Soft Loan ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และจัดทาบัญชีเดียว
• สาหรับรายจ่ายค่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 63 ถึงวันที่
31 ธ.ค. 63
• นารายจ่ายค่าจ้างลูกจ้างในธุรกิจ SMEs ที่เป็นผู้ประกันตน
หักรายจ่ายได้ 3 เท่า

• สาหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างของเดือน เม.ย. 63 - ก.ค. 63
(4 เดือน) โดยต้องคงการจ้างงานในช่วงดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าจานวนลูกจ้าง
ที่เป็นผู้ประกันตน ณ วันสุดท้ายของเดือน ธ.ค. 62
• ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีกรมสรรพากรประกาศกาหนด

มาตรการเร่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผู้ประกอบการภายในประเทศ ในกรณี
เป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี

• กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 ทางอินเตอร์เน็ต ได้รับคืนภายใน 15 วัน
• กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 ณ สรรพากร ได้รับคืนภายใน 45 วัน
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มาตรการ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป
อื่น ๆ
กลุ่มเป้าหมาย:
ผู้ประกอบการ
และประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์:
• เพื่อแบ่งเบาภาระต้นทุน
ให้กับผู้ประกอบการ
• เพื่อบรรเทาค่าครองชีพ
ให้แก่ประชาชนทั่วไป

มาตรการบรรเทาภาระการจ่ายค่าน้า
ค่าไฟ และคืนค่าประกันการใช้ไฟ

ให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องพิจารณาลดและเลื่อน
การชาระค่าน้าและค่าไฟให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามความเหมาะสม
รวมถึงการคืนค่าประกันการใช้ไฟบางส่วน

มาตรการลดเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง

ขอความร่วมมือกระทรวงแรงงานพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงกาหนดอัตรา
เงินสมทบประกันสังคม ทั้งกรณีนายจ้าง และลูกจ้าง

มาตรการบรรเทาภาระค่าธรรมเนียม
ค่าเช่า ค่าตอบแทนในการให้บริการ
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจพิจารณาลด/ชะลอ/เลื่อนการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าเช่า ค่าตอบแทนในการให้บริการหรือค่าใช่จ่ายอื่นให้ผปู้ ระกอบการ

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน
ปรับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
เร่งดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีเดียว
พ.ศ. 2563
มาตรการสร้างความเชื่อมั่น
ในระบบตลาดทุน

ประชาชนทีซ่ ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (กองทุน SSF)
หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นการชั่วคราวได้ 200,000 บาท
(ช่วง 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63) สาหรับปีภาษี 63
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มาตรการ
ให้ความช่วยเหลือ
แก่ผไู้ ด้รับผลกระทบ
จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
หรือโควิด 19
กลุ่มเป้าหมาย:
ผู้ได้รับผลกระทบจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

ป้องกัน

เยียวยา

สร้างแรงจูงใจ

การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด 19 เช่น

ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด 19 เช่น

เพื่อลดผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น

 การจัดหาหน้ากากอนามัย
 อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรค

 เยียวยาผู้ถูกเลิกจ้าง
 เยียวยาค่ารักษาพยาบาล

วงเงิน

 ไม่ปลดคนงาน
 เสริมสร้างศักยภาพคนงาน

20,000 ล้านบาท
6

เหตุผลและความจาเป็นในการออกมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบ
จากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางอ้อม ระยะที่ 1
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ขณะนี้ยังมีการขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ โดยการ
ระบาดเริ่มกระจายไปในหลายประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศในตะวันออกกลาง เช่น
ประเทศเกาหลีใต้ อิตาลี และอิหร่าน โดยจานวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 ขณะนี้ มีรายงานผู้ป่วยสะสมยืนยันทั่วโลก รวม 90 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ และเรือ Diamond
Princess ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563 จานวน 111,429 ราย รักษาหายแล้ว 62,396 ราย และเสียชีวิต
แล้ว 3,892 ราย ขณะที่ประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จานวน 50 ราย
รักษาหายแล้ว 31 ราย และเสียชีวิต 1 ราย (ที่มา: WHO ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 21.36 น.)
 นอกจากผลกระทบจากเหตุการณ์ไวรัส COVID-19 แล้ว เศรษฐกิจไทยยังได้รับผลกระทบจากการค้า
โลกที่ ยั งไม่ฟื้น จากสงครามการค้าระหว่ างสหรัฐ และจี น ซึ่ งทั้ง หมดนี้ส่ ง ผลต่ อภาคการผลิ ตและ
ภาคการส่งออกของไทยในปี 2563 โดยล่าสุด (ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563) องค์การเพื่อความร่วมมือ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2563 อาจขยายตัวต่าเพียง
ร้อยละ 1.5 จากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ลดลงจากที่คาดการณ์เดิมที่คาดว่าจะ
ขยายตัวที่ร้อยละ 2.9 ต่อปี
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ต่อเศรษฐกิจไทย
 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลกระทบ
ต่ อ เศรษฐกิ จ ไทยในด้ า นต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น ภาคการบริ ก ารและผู้ ป ระกอบการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ภาคการผลิตและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ภาคเกษตรกรรม และภาคประชน ได้รับผลกระทบ ดังนี้
 ภาคการบริการและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องซบเซากะทันหันโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว
o จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงอย่าง
มาก โดยจากข้อมูลเบื้องต้นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬาในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
พบว่าจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามายังประเทศไทยเหลือเพียง 2.0 ล้านคน หดตัว
ร้อยละ -44 ต่อปี โดยจานวนนักท่องเที่ยวจีนเหลือเพียง 1.6 แสนคน หดตัวร้อยละ -85 ต่อปี
สาเหตุ ส าคั ญ จากการที่ ท างการจี น ออกค าสั่ ง ห้ า มบริ ษั ท ทั ว ร์ จี น ทั้ ง หมดหยุ ด ให้ บ ริ ก าร
หยุดขาย/จองแพคเกจแก่นักท่องเที่ยว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เป็นต้นมา
นอกจากนี้ จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน
อาทิ เกาหลีใต้ ฮ่องกง และไต้หวัน หดตัวร้อยละ -73 -56 และ -56 ตามลาดับ
1

o ภาวะการท่องเที่ยวของไทยที่ชะลอตัวส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการและบริษัท
ในภาคการท่องเที่ยวต่างชาติมีสัดส่วนรวมสูงถึงร้อยละ 12 ของ GDP ถ้าหากไม่ได้รับการ
ช่วยเหลืออาจทาให้ขาดสภาพคล่องจนถึงขั้นปิดกิจการและเลิกจ้างงานได้
 ภาคการผลิตและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบจาก Supply Chain Disruption
o การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวส่งผลต่อ ภาค
การผลิตและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ภาคการส่งออก และ
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่หยุดชะงักงัน ทั้งหมดนี้กระทบต่อห่วงโซ่การผลิตของไทย
(Supply Chain Disruption) เนื่องจากจีนเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สาคัญ เช่ น
อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการในไทยประสบ
ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบนาเข้าจากจีน นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหาร
เนื่องจากการส่งออกอาหารจากไทยไปจีนชะลอตัวลงตามสถานการณ์การระบาดของไวรัส
COVID-19 และล่าสุดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังลุกลามไปยังประเทศต่าง ๆ
สร้างความเสียหายเพิ่มเติม
o ภาคการผลิตโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและส่งออกที่ชะลอตัว สะท้อนได้จากดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) เดือนมกราคม 2563 หดตัวร้อยละ -4.6 ต่อปี ส่ งผลต่อรายได้ของ
ผู้ประกอบการและบริษัท ซึ่งภาคภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 30 ของ GDP และ
ภาคส่งออกสินค้าและบริการที่มีสัดส่วนรวมสูงถึงร้อยละ 71 ของ GDP ถ้าหากไม่ได้รับการ
ช่วยเหลืออาจทาให้ขาดสภาพคล่องจนถึงขั้นปิดกิจการและเลิกจ้างงานได้
 ภาคเกษตรกรรมประสบภาวะภัยแล้งและถูกซ้าเติมด้วยการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
o ในช่วงที่ผ่านมา ภาคการเกษตรไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์
COVID-19 เพิ่มเติมจึงยิ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ดังจะเห็นได้จากดัชนีผลผลิตเกษตรกรรรม
เดือนมกราคม 2563 ที่หดตัวร้อยละ -2.2 นอกจากนี้ ภาคเกษตรกรรมยังเป็นแหล่งจ้างงานที่
สาคัญของประเทศที่มีสัดส่วนสูงถึง ประมาณร้อยละ 30 ของจานวนแรงงานทั้งหมด ซึ่งหาก
ไม่ได้รับความช่วยเหลือจะทาให้คนส่วนใหญ่ของประเทศขาดรายได้
 ภาคประชาชนมีรายได้ลดลงและอาจถูกเลิกจ้างงาน
o การผลิตทั้งในภาคบริการและอุตสาหกรรมที่ลดลงจะส่งผลต่อการจ้างงาน ทาให้ประชาชน
ขาดรายได้และอาจถูกเลิกจ้างงาน โดยประชาชนและแรงงานในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการ
ท่องเที่ยวโดยตรงจะมีรายได้ลดลงเป็นอย่างมาก โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกีฬา
คาดว่า ผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อแรงงานจานวน
ทั้งสิ้น 2.58 แสนคน แบ่งเป็น 1) การว่างงานชั่วคราวในภาคการท่องเที่ยวจานวน 1.14 แสน
คน และ 2) เป็นผู้ว่างงานชั่วคราวในภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ อีก 1.44 แสนคน
ทั้งนี้ กระทรวงการท่ องเที่ย วและกีฬ าและกีฬ าคาดว่า หากสถานการณ์ไ วรั ส COVID-19
ยื ด เยื้ อจนถึ งสิ้ น เดือ นกรกฎาคม 2563 คาดว่า จะส่ ง ผลกระทบด้า นการจ้า งงานภาคการ
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ท่องเที่ยวสูงถึง 6.07 แสนคน โดยแบ่งออกเป็น 1) ธุรกิจภาคการท่องเที่ยว 12 สาขา จานวน
2.68 แสนคน และ 2) ธุรกิจห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง 3.38 แสนคน
ความจาเป็นในการดาเนินมาตรการดูแลและและเยียวยาฯ
 ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
ส่งผลให้เ ศรษฐกิจ ไทยมีค วามเสี่ยงที่จะหดตัวในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 อีกทั้ง กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาประเมินว่าภาคการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19
ต่อเนื่องไปอีกหลายเดือนข้างหน้า
 ในช่วงระยะ 2-3 เดือนต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบรุนแรง
จึ ง จ าเป็ น ที่ ก ระทรวงการคลั ง จะต้ องมี มาตรการรองรั บ โดยเน้ นการเพิ่ มสภาพคล่ อ ง ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้
 ถ้าหากเศรษฐกิจไทยไม่ได้รับการดูแลจากมาตรการที่เหมาะสมและทันการณ์ จะทาให้
เกิดความเสี่ยงและความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะไม่มีใครดาดเดาได้ว่าการระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 และเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวได้เมื่อไหร่ ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงขอย้าว่า มีความ
จาเป็นจะต้องมีมาตรการออกมาเพื่อดูแลให้เศรษฐกิจไทยสามารถก้าวผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้ไปได้
หลักการในการออกมาตรการ
 กระทรวงการคลั ง ได้ เ สนอมาตรการดู แลและเยี ยวยาผลกระทบจากไวรั ส โคโรนา
ต่อเศรษฐกิจไทยทัง้ ทางตรงทางอ้อม ระยะที่ 1 โดยยึดหลัก “ทันการณ์ ตรงเป้าหมาย และชั่วคราว
ตามความจ าเป็น ” โดยเน้น การลดรายจ่า ยของผู้ประกอบการและเพิ่มอานาจซื้อให้แก่ผู้ไ ด้รั บ
ผลกระทบ เพื่อบรรเทาและป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ประกอบการภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชน เพื่อให้เศรษฐกิจไทยยังขับเคลื่อนต่อไปได้ โดยมาตรการดูแล
และเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางอ้อม ระยะที่ 1 แบ่งเป็น 3 ชุด
มาตรการ ดังนี้ 1. มาตรการด้านการเงิน 2. มาตรการด้านภาษี และ 3. มาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ
 มาตรการดู แ ลและเยียวยาผลกระทบจากไวรั สโคโรนาต่ อเศรษฐกิ จ ไทยทั้งทางตรง
ทางอ้อม ระยะที่ 1 จะช่วยบรรเทาและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการผลิต ทั้งด้าน
บริการ ด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชน
เพื่อให้เศรษฐกิจไทยยังสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ในปี 2563 และผ่านพ้นสถานการณ์ COVID-19
ทั้งนี้กระทรวงการคลังมั่นใจว่า ภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง เศรษฐกิจไทยจะ
สามารถกลับมาเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพในระยะต่อไป
--------------------------------------------------------------------------------------------สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563
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