
เรียบเรียงโดยส ำนักงำนท่ีปรึกษำดำ้นอุตสำหกรรม ประจ ำกรุงโตเกยีว 

 

มาตรการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในญี่ปุ่น 
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  

จัดท าโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) 
ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 

 
มาตรการทางเศรษฐกิจในภาวะฉุกเฉินนี้ได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งปรับปรุง

เพ่ิมเติมจากมาตรการที่ประกาศเม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ มีบางโครงการทีย่ังรองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ซ่ึงเมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว จะมีการประกาศรายละเอียดของโครงการในเว็บไซต์กระทรวงเศรษฐกิจการค้า
และอุตสาหกรรมต่อไป 

 

1. การสนับสนุนด้านเงินทุน 
1-1 การลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ าประกันและดอกเบี้ยของการปล่อยสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักประกัน 
       (ภายใต้เงื่อนไขว่าได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 2563) 

ขยายสินเชื่อที่ปลอดดอกเบี้ย ไม่มีหลักประกัน ไม่ต้องคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 5 ปี สินเชื่อที่ลด
ค่าธรรมเนียมการค้้าประกันส้าหรับการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเอกชนภายใต้ระบบการปล่อยสินเชื่อของจังหวัด 
นอกจากนีย้ังสามารถ Refinance สินเชื่อที่ได้รับการค้้าประกันจากบริษัทค้้าประกันไปเป็นสินเชื่อที่ปลอดดอกเบี้ยได้ 
 

<เงื่อนไข>  
ให้การสนับสนุนค่าธรรมเนียมค้้าประกันและดอกเบี้ยสินเชื่อ กรณีที่ยอดขายลดลงตามเงื่อนไขของ 

Safety Net หมายเลข 4 และ 5 และการค้้าประกันในภาวะวิกฤต 
(1) ธุรกิจขนาดไมโคร 

- ยอดขายลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วมากกว่า 5 % จะไม่มีค่าธรรมเนียมค้้าประกันและไม่มีดอกเบี้ย 
(2) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

- ยอดขายลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วมากกว่า 5 % จะได้ลดค่าธรรมเนียมค้้าประกัน 1/2 
- ยอดขายลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วมากกว่า 15 % และไม่มีค่าธรรมเนียมค้้าประกันและไม่มีดอกเบี้ย 
 

<วงเงินสินเชื่อ>     สูงสุด 30 ล้านเยน 
<หลักประกัน>     ไมต่้องมี 
<ระยะเวลาปลอดเงินต้น>   ไม่เกิน 5 ปี 
<สัดส่วนการสนับสนุนค่าธรรมเนียมค้ าประกัน> 1/2 หรือ 10/10 
<ระยะเวลาให้การสนับสนุนดอกเบี้ย>  3 ปี และปีที่ 4 เป็นต้นไป ดอกเบี้ยเป็นไปตามระบบสินเชื่อ 
<Refinance>  

กรณีท่ีมีสินเชื่อที่ได้รับการค้้าประกันจากบริษัทค้้าประกันอยู่ หากเป็นไปตามเงื่อนไข สามารถ 
Refinance เป็นสินเชื่อที่ปลอดดอกเบี้ยได้ 
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1-2 Refinance โดย Japan Finance Corporation  
        (ภายใต้เงื่อนไขว่าได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 2563) 

สามารถ Refinance สินเชื่อเก่าพร้อมกับขอสินเชื่อใหม่ได้  โดยสินเชื่อเก่าก็เข้าข่ายได้รับการ
สนับสนุนดอกเบี้ย 3 ปีแรก เปรียบเสมือนไม่มีดอกเบี้ย 
<ระบบสินเชื่อท่ีเข้าข่าย>  
1. Japan Finance Corporation  
    - สินเชื่อพิเศษรองรับไวรัสโควิด-19 
    - สินเชื่อส้าหรับธุรกิจขนาดเล็กเพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการรองรับไวรัสโควิด-19 
2. Shoko Chukin Bank,Ltd. 
    - สินเชื่อในภาวะวิกฤต 
 

<วงเงินสินเชื่อท่ีลดดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ย>  
1. Japan Finance Corporation  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 100 ล้านเยน 

     ธุรกิจขนาดไมโครและ Start up 30 ล้านเยน 
2. Shoko Chukin Bank,Ltd.  100 ล้านเยน 
 

<วงเงินสูงสุดทีส่ามารถ Refinance >  
1. Japan Finance Corporation  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 300 ล้านเยน 

     ธุรกิจขนาดไมโครและ Start up 60 ล้านเยน 
2. Shoko Chukin Bank,Ltd.  300 ล้านเยน 
 
1-3 Reschedule เป็นการเฉพาะกิจในภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19 

SME Business Rehabilitation Support Co-operative ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในการประสานงานสถาบันการเงินขอผ่อนผันการคืน
เงินต้น และขอสินเชื่อใหม ่รวมถึงให้การสนับสนุนในการปรับปรุงกิจการ 

(1) ขอผ่อนผันการคืนเงินต้น - ด้าเนินการแทนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มี
ปัญหาด้านการเงิน ในการขอผ่อนผันการคืนงินต้นเป็นเวลา 1 ปี  

(2) ประสานงานกับสถาบันการเงินในการจัดท้าแผนการเงิน - สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมและเจ้าหนี้ในการจัดท้าแผนการเงิน และกรณีที่มีเจ้าหนี้หลายราย ประสานงานกับสถาบันการเงิน
ในการขอสินเชื่อใหม่ พร้อมกับช่วยเหลือในการขอความเห็นชอบจากเจ้าหนี้เดิม 

(3) สนับสนุนการบริหารเงินอย่างต่อเนื่อง - หลังจากจัดท้าแผน Reschedule เฉพาะกิจ  
จะท้าการตรวจสอบการบริหารเงินอย่างต่อเนื่องทุกเดือนและให้ค้าแนะน้า 

( (1) – (3) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 
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1-4 เงินอุดหนุนเพื่อรักษาธุรกิจ 
       (ภายใต้เงื่อนไขว่าได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 2563) 

มอบเงินทุนให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 อย่างรุนแรง เพ่ือให้กิจการอยู่ได้
ต่อเนื่อง สามารถฟ้ืนขึ้นมาได้  
<กลุ่มเป้าหมาย>  

ส้าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและธุรกิจขนาดไมโครและ Start up ที่ได้รับผลกระทบ
จากไวรัสโควิด-19 ท้าให้ยอดขายลดลงมากกว่า 50% จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว 
<วงเงินอุดหนุน>  

ยอดขายของปีที่แล้ว (รายรับ) - ยอดขายของเดือนที่ลดลง 50% จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว×12
เดือน  **จากวิธีการค้านวณข้างต้น ส้าหรับนิติบุคคลไม่เกิน 2 ล้านเยน และบุคคลธรรมดา ไม่เกิน 1 ล้านเยน 
 
2. การสนับสนุนการลงทุนด้านอุปกรณ์เครื่องจักร และการขยายช่องทางการตลาด  
2-1 โครงการส่งเสริมการปฏิรูปประสิทธิภาพการผลิต 

ภายใตโ้ครงการส่งเสริมการปฏิรูปประสิทธิภาพการผลิตที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
360,000 ล้านเยนในปี 2019  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 7 หมื่นล้านเยนปี 2020 เป็นกรอบพิเศษเพ่ือเพ่ิม
วงเงินอุดหนุนสูงสุด และเพ่ิมสัดส่วนการอุดหนุนส้าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนเพ่ือให้รอดพ้นจากผลกระทบ
ไวรัสโควิด-19   
2-1-1 การอุดหนุนส้าหรับการผลิต : เพ่ิมสัดส่วนการอุดหนุนจาก 1/2 เป็น 2/3  

สนับสนุนการลงทุนอุปกรณเ์ครื่องจักรเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงการบริการ 
กระบวนการผลิตเพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก้าวพ้นจากผลกระทบไวรัสโควิด-19   
 

2-1-2 การอุดหนุนเพ่ือรักษากิจการ :  เพ่ิมวงเงินอุดหนุนสูงสุดจาก 5 แสนเยน เป็น 1 ล้านเยน 
สนับสนุนการพัฒนาช่องทางการตลาด และจัดท้าแผนธุรกิจ ส้าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดเล็ก 

 

2-1-3 การอุดหนุนเพ่ือการน้า IT มาใช้งาน : เพ่ิมสัดส่วนการอุดหนุนจาก 1/2 เป็น 2/3 
สนับสนุนการการน้า IT มาใช้ รวมถึงการเช่า Hardware (PC, Tablet ฯลฯ)  เพ่ือให้ธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมก้าวพ้นจากผลกระทบไวรัสโควิด-19   
 
2-2. การปฏิรูป Supply Chain 
2-2-1 โครงการส่งเสริมกการลงทุนในประเทศเพื่อแก้ไขปัญหา Supply Chain  
          (ภายใต้เงื่อนไขว่าได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 2563) 

จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ท้าให้ปัญหาเรื่องความเปราะบางของ Supply Chain แสดง
ออกมาอย่างเด่นชัด ดังนั้น จึงให้การสนับสนุนการลงทุนด้านอุปกรณ์เครื่องจักรในการสร้างฐานการผลิตของวัสดุ 
ผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนที่ต้องพ่ึงพาจากประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นหลัก หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความส้าคัญต่อการด้ารงชีพ
ของประชาชน 
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<ข้อมูลพื้นฐาน > 
กลุ่มเป้าหมาย  กิจการขนาดใหญ ่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
สัดส่วนการอุดหนุน กิจการขนาดใหญ ่½   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2/3 
ค่าใช้จ่ายที่อุดหนุน ค่าก่อสร้างอาคาร และค่าอุปกรณเ์ครื่องจักร 
<ลักษณะกิจการที่ได้รับการอุดหนุน> 
1. การสร้างฐานการผลิตในประเทศญี่ปุ่นเพื่อลดการพ่ึงพาวัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนจากประเทศใดประเทศหนึ่งเป็น

พิเศษ 
    (ตัวอย่าง) การย้ายฐานการผลิตในประเทศใดประเทศหนึ่งกลับมาที่ประเทศญี่ปุ่น 
 

 
 

2. การสร้างฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ทีจ่้าเป็นต่อการด้ารงชีพของประชาชน 
    (ตัวอย่าง) การเพ่ิมฐานการผลิตในโรงงานของตนเองในญี่ปุ่น เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ที่พ่ึงการน้าเข้า 
 

 
 

 
2-2-2 โครงการสนับสนุนการกระจายความเสี่ยง Supply Chain ในต่างประเทศ 
         (ภายใต้เงื่อนไขว่าได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 2563) 

ให้การสนับสนุนการกระจายความเสี่ยงด้าน Supply Chain ไปในหลากหลายประเทศ เพ่ือให้การส่ง
มอบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนวัสดุกลับมาทีป่ระเทศญี่ปุ่นจากฐานการผลิตในต่างประเทศมีหลากหลายช่องทาง 
<ข้อมูลพื้นฐาน > 
กลุ่มเป้าหมาย  บริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนอุปกรณ์เครื่องจักรในประเทศต่างๆ ใน ASEAN 
   โครงการสาธิต / การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
สัดส่วนการอุดหนุน บริษัทขนาดใหญ่ 1/2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2/3  
   กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3/4 
** มีการปรับอัตราเงินอุดหนุนเพิ่มเติมตามสัดส่วนการส่งออกไปญี่ปุ่น 
(ตัวอย่าง) กรณีท่ีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขยายสายการผลิตหน้ากากและส่งออก 80% มาญี่ปุ่น 
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มูลค่าโครงการทั้งหมด 300 ล้านเยน x 2/3 x 80% = เงินอุดหนุน 160 ล้านเยน 
 
2-3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาแบรนด์ญี่ปุ่น 
        (ภายใต้เงื่อนไขว่าได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 2563) 

โครงการนี้สนับสนุนการสร้างเสน่ห์ให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการในท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์และการขยายช่องทางการตลาด เพ่ือการฟื้นฟูจากไวรัสโควิด-19 โดยการสนับสนุนมีสองประเภท คือ 
(1) ประเภทสนับสนุนผู้ประกอบการ (2) ประเภทสนับสนุนโครงการ 

 
2-3-1 ประเภทสนับสนุนผู้ประกอบการ  

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการในตลาด และการด้าเนินการ
ขยายช่องทางการตลาดใหม่ส้าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  
วงเงินอุดหนุนสูงสุด 5 ล้านเยน 
สัดส่วนการอุดหนุน ไม่เกิน 2/3  
ตัวอย่างการใช้งาน สนับสนุนผู้ประกอบการในการขยายช่องทางการตลาดใหม่โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จาก

ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น และลงในเว็บไซต์ EC ของต่างประเทศ 
 

2-3-2 ประเภทสนับสนุนโครงการ 
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส้ารวจตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้สนับสนุนหรือ

หน่วยงานสนับสนุนที่เป็นภาคเอกชน ที่ช่วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดที่มีการสร้างแบรนด์โดยใช้ผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น 
วงเงินอุดหนุนสูงสุด 20 ล้านเยน 
สัดส่วนการอุดหนุน ไม่เกิน 2/3  
ตัวอย่างการใช้งาน อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการใช้ crowdfunding ให้กับผู้สนับสนุนหรือหน่วยงานสนับสนุนที่เป็น

ภาคเอกชน เพ่ือช่วยเหลือรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่หรือขยายช่องทางการตลาดการใช้  

 
3. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
 
3-1 โครงการสนับสนุนการสบืทอดทรัพยากรธุรกิจ / การปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ 
       (ภายใต้เงื่อนไขว่าได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 2563) 

สนับสนุนการสืบทอดทรัพยากรธุรกิจที่ไม่มีผู้สืบทอด / การปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เพ่ือที่จะรักษา Supply Chain ในท้องถิ่น สืบทอดทรัพยากรธุรกิจ การจ้างงานและ
เทคโนโลยีที่มีคุณค่าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปสู่รุ่นต่อไป 
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3-1-1 การอุดหนุนการสืบทอดทรัพยากรธุรกิจ 
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเลิกกิจการของผู้โอนเพ่ือโอนมอบทรัพยากรธุรกิจบางส่วน และค่าใช้จ่ายใน

การจ้างผู้เชี่ยวชาญ (เช่น ค่านายหน้า ค่า Due Diligence และค่าใช้จ่ายในการสร้างโปรไฟล์บริษัท ฯลฯ) ทีผู่้รับโอนที่
เป็นบุคคลที่ 3 ต้องรับผิดชอบ  
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ซื้อ ค่าตอบแทนส้าหรับผู้เชี่ยวชาญ เช่น ค่านายหน้า เป็นต้น  
   ผู้ขาย ค่าตอบแทนส้าหรับผู้เชี่ยวชาญ และค่าใช้จ่ายในการเลิกกิจการ 
สัดส่วนการอุดหนุน 2/3  
วงเงินอุดหนุนสูงสุด ผู้ซื้อ 2 ล้านเยน 
   ผู้ขาย 6.5 ล้านเยน 
 

3-1-2 การสนับสนุนการสืบทอดธุรกิจไปท่ีบุคคลที่ 3 ที่เป็นแบบ Push 
เดินทางไปให้ค้าปรึกษาเรื่อง M & A ให้กับผู้ประกอบที่มีความสนใจ แต่ไม่สามารถเดินทางไปศูนย์

สนับสนุนการสืบทอดธุรกิจ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 
 

3-1-3 กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม 

จัดตั้งกองทุนใหม่ระดับประเทศทีเ่ป็นความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ให้การสนับสนุนจากการฟ้ืนฟู
และการสืบทอดธุรกิจไปที่บุคคลที่ 3 เพ่ือช่วยไม่ให้ผู้ประกอบการหลักในท้องถิ่นล้มละลาย หรือเลิกกิจการ จากผล
ประกอบการที่ลดลงเนื่องจากภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับศูนย์สนับสนุนการสืบทอดธุรกิจ ให้
การสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการธุรกิจ และเสริมสร้างให้ธุรกิจเติบโตต่อไป 
 
3-2  มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงมาตรการรองรับไวรัส       

โควิด-19  
        (ภายใต้เงื่อนไขว่าได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 2563) 

ประกาศ Guideline การจัดท้า BCP ที่ครอบคลุมถึงมาตรการรองรับไวรัสโควิด-19 และสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธุรกิจไมโคร ในการจัดท้า BCP ที่ครอบคลุมถึง “แผนการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งในการสืบทอดธุรกิจ” เพ่ือรองรับการเกิดภาวะวิกฤตจากภัยพิบัตติ่างๆ ซึ่งรวมถึงโรคระบาดด้วย  
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมเห็นชอบแผนการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสืบทอด
ธุรกิจนั้นๆ แล้ว ผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุมัติ จะสามารถได้รับการสนับสนุนต่างๆ เช่น มาตรการลดภาษี  
การสนับสนุนทางการเงิน เป็นต้น 

 
******************* 

 
<อ้างอิง>  
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf 
ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. 
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