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ความสำเร็จของโครงการเงินสนับสนุนค่าจ้าง (Wage Subsidy Programme) 

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ The Star และหนังสือพิมพ์ Berita Harian 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้กระทบต่อกิจกรรมการเจิบโตทางเศรษฐกิจของ
มาเลเซีย ทำให้รัฐบาลภายใต้การนำของ Tan Sri Muhyiddin Yassin นายกรัฐมนตรี ได้ออกมาตรการ
เศรษฐกิจที่สำคัญหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือ การสนับสนุนเงินค่าจ้าง (Wage Subsidy Programme) 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ศึกษาและติดตามมาตรการ
ระยะต่าง ๆ ของนโยบายการสนับสนุนเงินค่าจ้าง เพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพและกำลังซื้อของตลาดมาเลเซีย 
ดังนี้  

1. เมื่อเดือนมีนาคม 2563 Tan Sri Muhyiddin Yassin นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ดำเนินโครงการ
เงินสนับสนุนค่าจ้าง (Program Subsidi Upah หรือ PSU) เพ่ือแบ่งเบาภาระทางการเงินในภาคธุรกิจ โดยเป็น
โครงการที่ให้ความช่วยเหลือนายจ้างที่ต้องจ่ายค่าจ้างพนักงานที่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4,000 ริงกิต 
(29,600 บาท) ปัจจุบันโครงการดังกล่าวขยายเป็นจำนวน 3 เฟส ได้แก่ PSU 1.0 2.0 และ 3.0 ภายใต้แพคเกจ
กระตุ ้นเศรษฐกิจอย่าง แพ็คเก็จแห่งความห่วงใย (Prihatin economic stimulus package) แผนฟื ้นฟู
เศรษฐกิจระยะสั้น (PENJANA) และแพ็คเก็จกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงรุก Permai และแพคเกจ Pemerkasa โดย
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 โครงการ PSU มีการจ่ายงบมากกว่า 14.4 พันล้านริงกิต (106,560 ล้านบาท) ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อลูกจ้าง 2.7 ล้านคนและนายจ้างกว่า 330,000 คน 

 สคต. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ พบว่า โครงการนี้มีส่วนช่วยเหลือลูกจ้างประมาณ 6 ล้านคนและ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศ เกือบล้านรายหรือมากกว่านั้น โครงการเงิน
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สนับสนุนค่าจ้างนี้มาพร้อมกับความช่วยเหลือทางการเงินทั้งทางตรงและทางอ้อมอ่ืนๆ ที่ให้กับธุรกิจ ช่วยผ่อน
สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำซึ ่งอาจแย่กว่าการหดตัวร้อยละ 5.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)           
ลดจำนวนการปิดกิจการและการล้มละลาย รวมถึงทำให้อัตราการว่างงานที่เพ่ิมข้ึนต่ำกว่าร้อยละ 5 
 ภายในระยะเวลา 3 เดือนของ เริ่มแรกโครงการ PSU 1.0 กำหนดเงื่อนไขว่าบริษัทใดที่มีพนักงาน
มากกว่า 200 คน จะได้รับเงินสนับสนุน 600 ริงกิต (4,440 บาท) ส่วนบริษัทที่มีคนงานตั้งแต่ 75 – 200 คน
จะได้รับเงินสนุบสนุน 800 ริงกิต (5,920 บาท) ส่วนบริษัทที่มีคนงานน้อยกว่า 75 คนจะได้รับเงินสนับสนุน 
๑,๒๐๐ ริงกิต (8,880 บาท) และสำหรับบริษัทที่มีคนงานน้อยกว่า 75 คนยังไม่ได้กำหนดเงื่อนไขใดๆ แต่ต้อง
แสดงให้เห้นว่ารายได้ของบริษัทลดลงมากกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2563 หรือเดือนถัดไป 
และนายจ้างจะต้องไม่ปลดคนงานอย่างน้อย 6 เดือน โดยพวกเขาจะได้รับเงินสนับสนุน 3 เดือนถัดไป 

2. ในเดือนมกราคม 2564 โครงการ PSU 3.0 ภายใต้แพคเกจกระตุ ้นเศรษฐกิจเชิงรุก Permai 
รัฐบาลมาเลเซียประกาศว่า ลูกจ้างทุกภาคส่วนจะได้รับเงินสนับสนุน ยกเว้นภาคการท่องเที่ยวและการค้าปลีก 
คิดเป็นจำนวนคนละ 600 ริงกติ (4,440 บาท) แก่ลูกจ้างที่มีรายได้น้อยกว่า 4,000 ริงกิต/เดือน (37,000 บาท) 
สำหรับภาคการท่องเที่ยวและการค้าปลีกลูกจ้างจะได้รับเงินสนับสนุนคนละ 600 ริงกิต/เดือน (4,440 บาท)
เป็นเวลา 6 เดือน นอกจากนี้ในการสมัครโครงการข้างต้น รัฐบาลได้ขยายจำนวนลูกจ้างจาก 200 คน เป็น 
500 คน 

3. ในเดือนมนีาคม 2564 นายกรัฐมนตรีประกาศว่า โครงการ PSU 3.0 ภายใต้แพ็คเกจ Pemerkasa 
จะมีการจัดสรรงบปนะมาณอีก 700 ล้านริงกิต (5,180 ล้านริงกิต) เพ่ือขยายโครงการออกไปอีก 3 เดือนจากที่
ไดก้ำหนดไว้ก่อนหน้า ซึ่งนี่จะเป็นการช่วยเหลือภาคภาคการท่องเที่ยว การค้าส่งและการค้าปลีก รวมถึงธุรกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการสัญจรโดยเฉพาะ ได้แก่ โรงยิมฟิตเนส และสปา 

ความเห็นของ สคต. และโอกาสของผู้ประกอบการไทย 
 สคต. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เห็นว่า โครงการ PSU มีส่วนช่วยให้การปิดกิจการของธุรกิจในมาเลเซีย

ลดน้อยลง โดยช่วยดูแลการใช้จ่ายเงินทุน และกระแสเงินสดของธุรกิจ สนับสนุนเงินสนับสนุนจนกว่ากิจกรรม
ทางเศษรฐกิจจะกลับสู่ภาวะปกติและลดความเสี่ยงในเศรษฐกิจระยะยาว และการว่างงานที่เพิ่มขึ้นเป็นการ
ชั่วคราว รวมทั้งรักษาการเติบโตของผลผลิต 

 นอกจากนี้ โครงการ PSU ยังเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับธุรกิจและยังคงเป็นหนึ่งในโครงการที่
ได้รับความนิยมและมีประสิทธิผลมากที่สุดที่รัฐบาลนำมาใช้เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ ดำเนินต่อไปได้ โดย สคต. ณ 
กรุงกัวลาลัมเปอร์ พบว่า สถิติการเพิ่มขึ้นของ PSU 1.0 และ 2.0 และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
ภาคการผลิตตั้งแต่ไตรมาสที่ ๓ ของปี 2563 เป็นข้อพิสูจน์ว่าโครงการ PSU ได้ช่วยบริษัทต่างๆ รวมถึงภาค
การผลิตในการรักษาธุรกิจและป้องกันการเลิกจ้างงานไว้ได้ และยังช่วยเหลือธุรกิจต่างๆ ที่จะต้องปิดตัวลง 
หากไม่ได้รับเงินอุดหนุนค่าจ้าง ธุรกิจต่างๆ พยายามอย่างเต็มที่ที่จะคงการจ้างงาน แม้จะสูญเสียรายได้จำนวน
มาก เนื่องจากข้อจำกัดจากการล็อกดาวน์ก็ตาม 


