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มาตรการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในญี่ปุ่น 
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  

จัดท าโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) 
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 

 
1. การสนับสนุนด้านเงินทุน 
1-1  Safety Net หมายเลข 4 และ 5 

Safety Net คือ ระบบสนับสนุนเงินทุนส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่มีปัญหำ
เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงธุรกิจโดยกำรค  ำประกันสินเชื่อโดยภำครัฐทีน่อกเหนือจำกกำรค  ำประกันทั่วไปของสมำคม
ค  ำประกันสินเชื่อ (สูงสุด 280 ล้ำนเยน)  

Safety Net หมำยเลข 4 ค  ำประกันสินเชื่อ 100% ในกรณีที่ผู้ประกอบกำรขอสินเชื่อเพ่ิมจำก
สถำบันกำรเงิน เนื่องจำกประสบปัญหำยอดขำยลดลงจำกเดือนเดียวกับของปีที่แล้วมำกกว่ำ 20%  ในพื นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบในหลำยอุตสำหกรรม  

Safety Net หมำยเลข 5 ค  ำประกันสินเชื่อ 80% ในกรณีที่ผู้ประกอบกำรขอสินเชื่อเพ่ิมจำก
สถำบันกำรเงิน เนื่องจำกประสบปัญหำยอดขำยลดลงจำกเดือนเดียวกับของปีที่แล้วมำกกว่ำ 5%  แต่จะจ ำกัด
เฉพำะสำขำที่ได้รับผลกระทบอย่ำงร้ำยแรงที่ METI ประกำศเท่ำนั น 
 

1-2  การค้ าประกันในภาวะวิกฤต 
กำรค  ำประกันในภำวะวิกฤตเป็นมำตรกำรสนับสนุนเงินทุนส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด

ย่อมทุกสำขำอุตสำหกรรมและบริกำรที่ยอดขำยลดลงมำกกว่ำ 15% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกับของปีที่แล้วโดย
ภำครัฐ (Shoko Chukin Bank,Ltd.และ Japan Finance Corporation) เป็นผู้ค  ำประกันสินเชื่อ 100% (สูงสุด
280 ล้ำนเยน) ดังนั น วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่ประสบปัญหำด้ำนกำรเงินจึงสำมำรถกู้เงินเพ่ิมได้สูงสุด
ไม่เกิน 560 ล้ำนเยนโดยใช้มำตรกำร Safety Net ควบคู่กับกำรค  ำประกันในภำวะวิกฤต    
 

1-3  การบรรเทาเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อ Safety Net  
กำรปล่อยสินเชื่อ Safety Net คือ ระบบกำรปล่อยสินเชื่อที่ Japan Finance Corporation 

สร้ำงขึ นเพ่ือให้สินเชื่อเพ่ิมกับผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่สภำพธุรกิจแย่ลงในระยะเวลำสั น
จำกปัจจัยภำยนอก เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพสังคมและเศรษฐกิจ เป็นต้น แตใ่นอนำคต คำดว่ำสำมำรถท ำ
ให้ผลกำรด ำเนินงำนฟ้ืนกลับขึ นมำและขยำยตัวต่อไปได้ 

<กำรใช้ประโยชน์สินเชื่อ> เงินทุนหมุนเวียน และเงินทุนส ำหรับจัดซื อเครื่องจักรอุปกรณ์ 
<ระยะเวลำกำรปล่อยสินเชื่อ> สินเชื่อส ำหรับเครื่องจักรอุปกรณ์ไม่เกิน 15 ปี 
    สินเชื่อส ำหรับเงินหมุนเวียนไม่เกิน 8 ปี  
<วงเงินสินเชื่อ>  ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 720 ล้ำนเยน 
    ธุรกิจขนำดไมโครและ Start up 48 ล้ำนเยน 
<ระยะเวลำปลอดเงินต้น> ไม่เกิน 3 ปี 
<อัตรำดอกเบี ย>  ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 1.11%  
    ธุรกิจขนำดไมโครและ Start up 1.91%   
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1-4  การปล่อยสินเชื่อกรณีพิเศษจากผลกระทบจาก COVID-19 
Japan Finance Corporation สร้ำงระบบสินเชื่อพิเศษทีไ่มต่้องมีหลักประกันส ำหรับ

ผู้ประกอบกำรที่ได้รับผลกระทบจำก COVID-19 โดยลดอัตรำดอกเบี ยลง 0.9% จำกปกตเิป็นเวลำ 3 ปี  
ระยะเวลำปลอดเงินต้นไม่เกิน 5 ปี 

<กลุ่มเป้ำหมำย>  ผู้ประกอบกำรที่มีผลกระทบจำกไวรัสโควิด-19 ที่เข้ำข่ำยข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี  
1. ในรอบ1 เดือนที่ผ่ำนมำยอดขำยลดลงจำกเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว หรือ 

2 ปีที่แล้วมำกกว่ำ 5%  
2. ส ำหรับกิจกำรที่เพ่ิงตั งได้เกิน 3 เดือน แต่ไม่ถึง 1 ปี 1 เดือน  ยอดขำยใน

รอบ 1 เดือนที่ผ่ำนมำ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ำเฉลี่ย 3 เดือนที่ผ่ำนมำ หรือ
ยอดขำยเดือนธันวำคม 2019 หรือค่ำเฉลี่ยของยอดขำยระหว่ำงเดือน
ตุลำคม-ธันวำคม 2019 แล้วลดลงมำกกว่ำ 5%  

<กำรใช้ประโยชน์สินเชื่อ> เงินทุนหมุนเวียน และเงินทุนส ำหรับจัดซื อเครื่องจักรอุปกรณ์ 
<ระยะเวลำกำรปล่อยสินเชื่อ> สินเชื่อส ำหรับเครื่องจักรอุปกรณ์ไม่เกิน 20 ปี 
    สินเชื่อส ำหรับเงินหมุนเวียนไม่เกิน 15 ปี  
<วงเงินสินเชื่อ>  ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 300 ล้ำนเยน 
    ธุรกิจขนำดไมโครและ Start up 60 ล้ำนเยน 
<อัตรำดอกเบี ย>  3 ปีแรก ดอกเบี ยลดลงจำกดอกเบี ยมำตรฐำน 0.9% (ปีที่ 4 ใช้ดอกเบี ยมำตรฐำน) 
    ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมจำก 1.11% เป็น 0.21% 
    ธุรกิจขนำดไมโครและ Start up จำก 1.36% เป็น 0.46%  

 

1-5  การปรับลดอัตราดอกเบี้ยส าหรับสินเชื่อเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดย่อม 
สินเชื่อเพ่ือกำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจของผู้ประกอบกำรขนำดย่อม หมำยถึง ระบบที่ 

Japan Finance Corporation ปล่อยสินเชื่อที่ไมต่้องมีหลักประกันหรือผู้ค  ำประกันให้กับผู้ประกอบกำรขนำด
ย่อมที่ได้รับค ำแนะน ำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรจำกผู้เชี่ยวชำญของหอกำรค้ำและอุตสำหกรรม 
<กลุ่มเป้ำหมำย>   ยอดขำยลดลงมำกกว่ำ 5% เมื่อเปรียบเทียบเดือนเดียวกับของปีที่แล้ว 
<กำรใช้ประโยชน์สินเชื่อ> เงินทุนหมุนเวียน และเงินทุนส ำหรับจัดซื อเครื่องจักรอุปกรณ์ 
<วงเงินสินเชื่อ>   10 ล้ำนเยน 
<อัตรำดอกเบี ย>   ในช่วง 3 ปีแรก ลดอัตรำดอกเบี ยจำก 1.21% เป็น 0.9%  
 

2. การสนับสนุนการลงทุนด้านอุปกรณ์เครื่องจักร และการขยายช่องทางการตลาด  
2-1  เงินอุดหนุนส าหรับการผลิต การค้า และการบริการ 

สนับสนุนกำรลงทุนอุปกรณ์เครื่องจักรเพ่ือกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบริกำร และกำรปรับปรุง
กระบวนกำรผลิต 
<กลุ่มเป้ำหมำย>  ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและธุรกิจไมโคร 
<วงเงินอุดหนุน>  ไม่เกิน 10 ล้ำนเยน 
<สัดส่วนกำรอุดหนุน> ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ½  ธุรกิจไมโคร 2/3 
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<ตัวอย่ำงกำรใช้งำน> - ลงทุนอุปกรณ์เครื่องจักรเพ่ือผลิตชิ นส่วนภำยในบริษัท เนื่องจำกไม่สำมำรถจัดหำชิ นส่วนได ้
- สร้ำงไลน์กำรผลิตใหม่ หรือเพ่ิมก ำลังกำรผลิต เนื่องจำกได้รับกำรสั่งซื อชิ นส่วนใหม่ 
  จำกคู่ค้ำที่ได้รับผลกระทบจำกCOVID-19 

 

2-2  การอุดหนุนเพื่อให้ธุรกิจยั่งยืน 
สนับสนุนกำรพัฒนำช่องทำงกำรตลำดส ำหรับธุรกิจขนำดเล็ก 

<กลุ่มเป้ำหมำย>  ธุรกิจขนำดเล็ก 
<วงเงินอุดหนุน>  ไม่เกิน 5 แสนเยน 
<สัดส่วนกำรอุดหนุน> 2/3 
<ตัวอย่ำงกำรใช้งำน> ร้ำนขำยปลีกเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ เพื่อชดเชยยอดขำยในร้ำน เนื่องจำกกำรลดลงของ

นักท่องเที่ยว เช่น ขำยผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
 

2-3  การอุดหนุนการน า IT มาใช้งาน 
สนับสนุนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนโดยกำรน ำ IT มำใช้ เพ่ือให้ธุรกิจอยู่ได้อย่ำง

ต่อเนื่อง 
<กลุ่มเป้ำหมำย>  ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม, ธุรกิจไมโคร 
<วงเงินอุดหนุน>  3 แสนเยน - 4.5 ล้ำนเยน 
<สัดส่วนกำรอุดหนุน> 1/2  
<ตัวอย่ำงกำรใช้งำน> จัดซื ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร เพ่ือให้พนักงำนสำมำรถท ำงำนที่บ้ำนได้ 
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3. ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจ้างงาน 
3-1  มาตรการพิเศษส าหรับเงินอุดหนุนการจ้างงาน (กระทรวงสุขภำพ แรงงำนและสวัสดิกำร) 

ส ำหรับเจ้ำของธุรกิจที่จ ำเป็นต้องลดกำรท ำงำนจำกผลกระทบของ COVID-19  จะให้กำร
อุดหนุนส่วนหนึ่งของเบี ยเลี ยงหยุดงำน ค่ำจ้ำง ฯลฯ เพ่ือรักษำกำรจ้ำงงำน ในกรณีท่ีต้องปิดกิจกำรชั่วครำว หรือให้
พนักงำนไปฝึกอบรมแทน  
<สัดส่วนกำรอุดหนุน> กิจกำรขนำดใหญ่ ½   กิจกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม 2/3 
<จ ำนวนวันที่อุดหนุน> ปีละ 100 วัน  (150 วันใน 3ปี) 
<รำยละเอียดของมำตรกำรพิเศษ>  
1. สำมำรถยื่นแผนงำนหยุดงำนหลังจำกให้หยุดงำนแล้วได้ แต่ต้องยื่นภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม 2020 
2. ตัวชี วัดกำรผลิต เช่น ยอดขำยลดลง 10% เป็นต้น จำกเดิมตรวจสอบ 3 เดือนย้อนหลัง เปลี่ยนเป็น 1 เดือน

ย้อนหลัง 
3. กรณีท่ีตัวชี วัดกำรจ้ำงงำน (ค่ำเฉลี่ยในช่วงสำมเดือนที่ผ่ำนมำ) เพ่ิมขึ นจำกปีท่ีผ่ำนมำก็เข้ำข่ำยได้รับกำรอุดหนุน 
4. เจ้ำของธุรกิจที่เริ่มธุรกิจใหม่ไม่เกิน 1 ปีหลังจำกกำรจัดตั งส ำนักงำนก็เข้ำข่ำยได้รับกำรอุดหนุน 

ทั งนี   กำรอุดหนุนส ำหรับเจ้ำของธุรกิจที่อยู่ในพื นที่ที่ออกประกำศเหตุฉุกเฉิน และขอให้หยุด
กิจกำร มีดังนี    
<สัดส่วนกำรอุดหนุน> บริษัทใหญ่ 2/3, บริษัทขนำดกลำงและขนำดย่อม 4/5 
<จ ำนวนวันที่อุดหนุน> ปีละ 100 วัน (150 วันใน 3ปี) 
 

3-2 มาตรการสนับสนุนการใช้งาน Telework  
3-2-1 โครงกำรผู้จัดกำร Telework (Ministry of Internal Affairs and Communications) - ให้ค ำปรึกษำฟรี

ผ่ำนเว็บและโทรศัพท์โดยผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้ด้ำน Telework ฯลฯ  
3-2-2  คอร์สเงินอุดหนุนพิเศษกำรปรับปรุงกำรท ำงำนนอกเวลำ (Telework) (Ministry of Health Labor and 

Welfare) - ได้จัดตั งเพ่ือสนับสนุนคอร์สเงินอุดหนุนพิเศษช่วยเหลือเจ้ำของธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
ในกำรน ำระบบ telework มำใช้ เพ่ือรับมือกำรระบำดของ COVID-19  

3-2-3  กำรสนับสนุนกำรน ำ IT มำใช้ (มำตรกำรเดียวกับข้อ 2-3) 
3-2-4  กำรสนับสนุนด้ำนภำษี (ข้อยกเว้นพิเศษส ำหรับค่ำเสื่อมรำคำของทรัพย์สินรำคำต่ ำ) - บริษัทขนำดกลำง

และขนำดย่อมสำมำรถหักเงินเต็มจ ำนวนของอุปกรณ์ส ำหรับ Telework เช่น คอมพิวเตอร์ หรือ ซอฟต์แวร์ 
**จ ำกัดเฉพำะอุปกรณ์ท่ีรำคำไม่เกิน 300,000 เยน หำกซื ออุปกรณ์รำคำเกิน 300,000 เยน สำมำรถใช้
มำตรกำรสนับสนุนอ่ืนๆ ได้ เช่น กำรพัฒนำบุคลำกร กำรลงทุนอุปกรณ์เครื่องจักรเพ่ือยกระดับกำรบริหำร
จัดกำร  

******************* 
 
<อ้ำงอิง>  
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf 

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

