ข่าวเด่นรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2563
เกาหลีใต้เ ตรียมจัด ตั้ง กองทุนมูล ค่ า 1.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ฯ เพื่อ ผลัก ดั น
โครงการ New Deal
(ที่มา : หนังสือพิมพ์ The Korea Times ฉบับวันที่ 3 กันยายน 2563)

กระทรวงการคลังเกาหลีใต้วางแผนจะจัดตั้งกองทุนมูลค่า 20 ล้านล้านวอน (1.7 หมื่นล้านเหรียญ
สหรัฐ ฯ) ในระยะเวลา 5 ปีน ับ จากนี้ ตามแผนการขยายโครงการ Green New Deal ของปธน.เกาหลีใต้
(นาย Moon Jae-in) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 63 รมว. คลังเกาหลีใต้ นาย Hong Nam-ki กล่าวระหว่างงาน
แถลงข่าวที่ศูนย์ราชการกรุงโซลว่า “การจัดตั้งกองทุน New Deal Fund มีวัตถุประสงค์ในการดึงดูดนักลงทุน
รายย่อยให้เข้ามาลงทุนในเกาหลีใต้มากขึ้นตามโครงการ New Deal ในแบบฉบับของเกาหลีใต้ และสนับสนุน
การลงทุนจากภาคเอกชน” กองทุนดังกล่าวประกอบด้วยเงินลงทุนขั้นต้นจากรัฐบาลเกาหลีใต้จำนวน 3 ล้าน
ล้านวอน สถาบันการเงินรัฐวิสาหกิจจำนวน 4 ล้านล้านวอน บริษัทการเงินเอกชนและประชาชนทั่วไปจำนวน
13 ล้านล้านวอน
รมว. คลังเกาหลีใต้ได้รายงานข้อมูลดังกล่าวต่อปธน. Moon ระหว่างการประชุมผู้บริหารกลุ่มบริษัท
การเงินชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ ณ Cheong Wa Dae ทำเนียบประธานาธิบดีในช่วงเช้าของวันเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม กองทุนดังกล่าวจะช่วยดูดซับสภาพคล่องในตลาดหุ้น เนื่องจากทางกระทรวงจะปรับเปลี่ยนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีต่างๆ เพื่อการลงทุนในกองทุนตามการหารือร่ว มกับธนาคารและบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์
ชั้นนำของเกาหลีใต้ ตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ (KRX) ประกาศว่าจะพัฒ นา K-New Deal Index ภายใต้
แผนการเปิ ด ตั ว KRX BBIG (battery, bio, internet, games) และ carbon Green New Deal EFTs ใน
เดือนตุลาคมและธันวาคมตามลำดับ
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Digital New Deal ที่เป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจกระตุ้น New Deal ของปธน. Moon มีความเชื่อมโยงกับ
แผนการรับมือกับอุปสงค์ที่มีต่อการให้บริการลูกค้าระยะไกลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วท่ามกลางการแพร่ระบาด
ของเชื ้ อ ไวรั ส COVID-19 โดยจะเน้ น การลงทุ น ด้ า นเทคโนโลยี ท ี ่ ส ามารถรั บ บริ ก ารแบบไร้ ก ารสั ม ผั ส
(contactless services) เช่น หุ่นยนต์, โดรน และไฮสปีดอินเตอร์เน็ท เป็นต้น ทางด้านตลาดหลักทรั พย์
เกาหลีใต้ (KRX) ระบุว่า “จะมีบริษัทในภาคแบตเตอรี่ ไบโอ อินเตอร์เน็ทและเกม ภาคละ 10 บริษัทอยู่ใน
BBIG K-New Deal Index และการเปิดตัวดัชนีดังกล่ าวจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนสร้างกำไรจากการ
เคลื่อนไหวของดัชนี เช่น ETFs” นอกจากนี้ KRX ยังมีแผนจะพัฒนา Carbon Green New Deal Index ซึ่งมี
เป้าหมายในการจูงใจบริษัทต่างๆ ให้เร่งเพิ่มความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

ปธน. Moon กล่าวกับผู้เข้าร่ว มประชุมในช่ว งเช้ าว่า “New Deal ในแบบฉบับของเกาหลีใต้จะช่ว ย
เศรษฐกิจท้องถิ่นให้กลายเป็นเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นและให้สัญญาว่าจะผ่อนปรน
กฎระเบียบหรือนโยบายที่เป็นอุปสรรคต่อการเร่งให้เกิดการดำเนินการหรือการเริ่มปฏิบัติ ทั้งนี้ ในระยะเวลา 5
ปี นับจากนี้จะมีเงินลงทุนใน New Deal มูลค่า 100 ล้านล้านวอนผ่านการจัดหาเงินทุนเชิงนโยบาย และอีก
70 ล้านล้านวอนผ่านการจัดหาเงินทุนจากภาคเอกชน การเงินเข้ามามีบทบาทสำคัญในช่วงเวลาที่เกาหลี ใต้
กำลั ง เผชิญ กั บ ความยากลำบาก โครงการ New Deal จะประสบความสำเร็ จได้ ด ้ว ยการสนั บสนุ นของ
ภาคเอกชนและความร่วมมืออย่างกระตือรือร้นของนักลุงทุน” นอกจากนี้ธนาคารชั้นนำในเกาหลีใต้ต่างให้
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คำปฏิญาณว่าจะคอยผลักดัน Korean New Deal โดยที่ธนาคาร Woori จะจัดเตรียมเงินจำนวน 10 ล้านล้าน
วอน (2.15 ล้านล้านวอนเพื่อการลงทุนและ 7.85 ล้านล้านวอนเพื่อการจัดหาเงินทุน) สำหรับโครงการดังกล่าว
ตลอดระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า
วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาสและแนวทาง : โครงการ New Deal ในด้าน Digital และด้าน Green จะ
เป็ น ส่ ว นสำคั ญ ในการกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ของเกาหลี ใ ต้ ใ นช่ ว งการระบาดของ COVID-19 อี ก ทั ้ ง ยั ง เป็ น
แนวนโยบายที่สำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศของเกาหลีใต้ที่จะมุ่งเน้นด้าน Digital Economy
และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาสินค้าในลักษณะ Eco Friendly และโอกาส
ในการนำสินค้าเข้าสู่ Platform ออนไลน์ของเกาหลีใต้ได้ต่อไป
********************************************************************
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล
จัดทำโดย นางสาวสถิดาภรณ์ เอีย่ มธงชัย
ตรวจทานโดย นายวุฒธิ ร โทณะวณิก
ผช. ผอ. สคต. ณ กรุงโซล
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