




สถาบันการเงิน/บริษัท............................................................ ตารางแนบ 1

รายงานยอดสนิเชือ่คงคา้งของลกูหนีท้ี่ได้รับความชว่ยเหลอื ณ สิน้เดือน.........................................................

ยอดสินเช่ือคงค้างของลูกหนี้
ที่ได้รับความช่วยเหลือ (ล้าน

บาท)

ยอดสินเช่ือ
คงค้างรวม
(ล้านบาท)

จ านวนบัญชีของยอดสินเช่ือที่
ได้รับความช่วยเหลือ

จ านวนบัญชีของยอดสินเช่ือรวม

1. สนิเชือ่ภาคธุรกจิ

2. สนิเชือ่อปุโภคบริโภคสว่นบุคคล

   2.1 สนิเชือ่ที่อยูอ่าศยั

2.2 สนิเชือ่เพื่อการซือ้หรือเชา่ซือ้รถยนต์

2.3 สนิเชือ่บัตรเครดิต

2.4 สนิเชือ่สว่นบุคคลภายใตก้ารก ากบั

2.5 สนิเชือ่สว่นบุคคลอืน่ ๆ

รวม

ประเภทสินเช่ือ จ านวนเงิน (เฉพาะเงินต้น) จ านวนบัญชี

หมายเหตุ : 1. เริม่รายงานข้อมูลตัง้แต่สิ้นเดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นไป จนถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2555
               2. จัดส่งข้อมูลรายงานเป็นรายเดือนในรูปแบบ Excel File ภายใน 21 วนันบัจากวนัสิ้นเดือน
               3. ส าหรับ สง. ใหจั้ดส่งข้อมูลโดย e-mail ถึงฝ่ายวเิคราะหแ์ละติดตามฐานะ สายก ากับสถาบันการเงิน ธปท. (เจ้าหนา้ทีส่ัมพันธ์ของ สง. แต่ละแหง่ และ cc:  
ekasitr@bot.or.th (คุณเอกศิษฐ์ รังวฒัณเศรษฐ์)) และส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตทีไ่ม่ใช่ สง. และผูป้ระกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับทีไ่ม่ใช่ สง. ให้
จัดส่งข้อมูลโดย e-mail ถึง ekasitr@bot.or.th (คุณเอกศิษฐ์ รังวฒัณเศรษฐ์)

http://www2.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2554/ThaiPDF/ตารางแนบ1.xls

http://www2.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2554/ThaiPDF/ตารางแนบ1.xls


สถาบันการเงิน ................................... ตารางแนบ 2

รายละเอียดลูกหนีภ้าคธรุกิจ1/ ทีไ่ด้รับผลกระทบจากอุทกภัยและการช่วยเหลือของสถาบันการเงิน ณ ส้ินเดือน………………………

ยอดคงค้าง (ล้านบาท)

สถานะการจัดชั้น (เฉพาะเงินต้น) ใหกู้้เพิ่ม

ระบุจ านวนเงิน (ลบ.)

ระบุชื่อลูกหนีท้ีไ่ด้รับผลกระทบ
เป็นรายลูกหนี้

ระบุรหสัจังหวดั ทีลู่กหนี้
ได้รับความเสียหาย กรณี
มีหลายจังหวดั ใหแ้ยก
แสดงรายละเอยีดข้อมูล
เป็นรายจังหวดั

ระบุรหสัประเภทธุรกิจ กรณีมีธุรกิจ
มากกวา่ 1 ประเภท ใหแ้ยกแสดง
รายละเอยีดตามประเภทธุรกิจ

ระบุรหสัสถานะการจัดชั้น
 กรณีมีบัญชีถูกจัดชั้น
มากกวา่ 1 ประเภท ให้
แสดงรายละเอยีดตาม
ประเภทการจัดชั้น

แสดงยอดคงค้างสินเชื่อ 
แยกตามรายละเอยีดตาม
 จังหวดั ประเภทธุรกิจ 
และ การจัดชั้น

ใช้รหสัจังหวดัตาม
เอกสารแนบ 2.1

ใช้รหสัธุรกิจตามเอกสารแนบ 2.2 ใช้รหสัการจัดชั้นตาม
เอกสารแนบ 2.3

1

2

3

4

5

6

7

.....

รวมทัง้สิ้น -                           

1/ ลูกหนีธุ้รกิจ หมายถึง เงินใหส้ินเชื่อแก่ ลูกหนี ้Corporate และ ลูกหนี ้SMEs ตามนยิามของสถาบันการเงินทา่น

http://www2.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2554/ThaiPDF/ตารางแนบ2.xls

หมายเหตุ : 1. เริม่รายงานข้อมูลตัง้แต่สิ้นเดือนกันยายน 2554 เป็นต้นไป จนถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2555
               2. จัดส่งข้อมูลรายงานเป็นรายเดือนในรูปแบบ Excel File ภายใน 21 วนันบัจากวนัสิ้นเดือน
               3. ใหจั้ดส่งข้อมูลโดย e-mail ถึงฝ่ายวเิคราะหแ์ละติดตามฐานะ สายก ากับสถาบันการเงิน ธปท. (เจ้าหนา้ทีส่ัมพันธ์ของ สง. แต่ละแหง่ และ cc:  ekasitr@bot.or.th (คุณเอกศิษฐ์ รังวฒัณเศรษฐ์))

ลดอตัรา
ดอกเบ้ีย

อื่นๆ (โปรดระบุ)

 ใหใ้ส่เครือ่งหมาย √ แสดงประเภทการช่วยเหลือ โดยสถาบันการเงินสามารถแสดงข้อมูล
ได้มากกวา่ 1 ประเภท

รา
ยล

ะเ
อีย

ดว
ิธีก

าร
กร

อก
ข้อ

มูล

ที่ ชื่อลูกหนี้ จังหวดั ประเภทธุรกิจ

แนวทางการด าเนนิการใหค้วามช่วยเหลือกับลูกหนี้

ขยายระยะเวลา
ช าระหนี้

ปรับหนี้ระยะสั้น
เป็นระยะยาว

ลดเงินตน้/
ดอกเบ้ียคา้งรับ

http://www2.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2554/ThaiPDF/ตารางแนบ2.xls


รายชือ่จังหวดัในประเทศไทย 77 จังหวดั เอกสารแนบ 2.1

รหัส รหัส รหัส

1 กระบ่ี 30 ประจวบคีรขีนัธ์ 59 สตลู
2 กรงุเทพมหานคร 31 ปราจีนบุรี 60 สมุทรปราการ
3 กาญจนบุรี 32 ปัตตานี 61 สมุทรสงคราม
4 กาฬสนิธ์ุ 33 พระนครศรอียธุยา 62 สมุทรสาคร
5 ก าแพงเพชร 34 พะเยา 63 สระแก้ว
6 ขอนแก่น 35 พงังา 64 สระบุรี
7 จันทบุรี 36 พทัลงุ 65 สงิห์บุรี
8 ฉะเชงิเทรา 37 พจิิตร 66 สโุขทัย
9 ชลบุรี 38 พษิณุโลก 67 สพุรรณบุรี
10 ชยันาท 39 เพชรบุรี 68 สรุาษฎรธ์านี
11 ชยัภูมิ 40 เพชรบูรณ์ 69 สรุนิทร์
12 ชมุพร 41 แพร่ 70 หนองคาย
13 เชยีงราย 42 ภูเก็ต 71 หนองบัวล าภู
14 เชยีงใหม่ 43 มหาสารคาม 72 อา่งทอง
15 ตรงั 44 มุกดาหาร 73 อ านาจเจรญิ
16 ตราด 45 แม่ฮอ่งสอน 74 อดุรธานี
17 ตาก 46 ยโสธร 75 อตุรดิตถ์
18 นครนายก 47 ยะลา 76 อทุัยธานี
19 นครปฐม 48 รอ้ยเอด็ 77 อบุลราชธานี
20 นครพนม 49 ระนอง
21 นครราชสมีา 50 ระยอง
22 นครศรธีรรมราช 51 ราชบุรี
23 นครสวรรค์ 52 ลพบุรี
24 นนทบุรี 53 ล าปาง
25 นราธิวาส 54 ล าพนู
26 นา่น 55 เลย
27 บึงกาฬ 56 ศรสีะเกษ
28 บุรรีมัย์ 57 สกลนคร
29 ปทุมธานี 58 สงขลา



เอกสารแนบ 2.2

สินเชื่อภาคธุรกิจ แยกประเภทธุรกิจ

รหัส

1 การเกษตรและป่าไม้

2 การเหมืองแร่และยอ่ยหิน

3 การอุตสาหกรรม

4 การพาณิชย์

5 การธนาคาร และธุรกิจการเงิน

6 การก่อสร้าง

7 ธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

8 การสาธารณูปโภค

9 การบริการ

10 อื่น ๆ



เอกสารแนบ 2.3

ประเภทการจัดชั้น

รหัส
11 ปกติ

12 กล่าวถึงเป็นพิเศษ

13 ต ่ากว่ามาตรฐาน

14 สงสัย

15 สงสัยจะสูญ

16 สูญ



 
ค าถาม-ค าตอบเกี่ยวกับหนังสือเวียน ท่ี ธปท. ฝนส. (23) ว.  1564  /2554 เร่ือง การซักซ้อมความเข้าใจมาตรการการ

ให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2554 

 ค ำถำม แนวค ำตอบ 
1 การให้ความช่วยเหลือ โดยให้สินเชื่อหรือ

ผ่อนปรนเงื่อนไขในการช าระสินเชื่อแก่
พนักงานของสถาบันการเงิน ผู้ประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน 
และผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับเอง กระท าได้หรือไม่ 

ได้ หากพนักงานดังกล่าวได้รับผลกระทบโดยตรงและเกี่ยวเนื่องกับ
อุทกภัย 

2 สถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจบัตร
เครดิตทีมิ่ใช่สถาบันการเงิน สามารถ
พิจารณาปรับลดอัตราผ่อนช าระหนี้ขั้นต่ า
ของบัตรเครดิตให้กับลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย ได้สูงสุดเท่าไหร่ 

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่
มิใช่สถาบันการเงิน ในการพิจารณาปรับลดอัตราดังกล่าวตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต รวบรวมและเก็บเอกสาร
ที่เก่ียวข้องกับการให้ความช่วยเหลือไว้ เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและ
ตรวจสอบของ ธปท.  

3 สถาบันการเงินประสงค์จะให้สินเชื่อใหม่
แก่ลูกหนี้รายใหม่ที่ประสบอุทกภัยเพื่อ
ฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้นั้น สามารถจัดเป็น
หนี้ปกติได้หรือไม่ 

ได้ เนื่องจากเป็นการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายใหม่ แต่ขอให้สถาบันการเงิน
รายงานข้อมูลลูกหนี้รายใหม่ตามตารางแนบ 2 ของหนังสือเวียนฉบับนี้ 
โดยแยกเป็นหัวข้อต่างหากด้วย 

 
ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง 
โทร. 0-2283-5805, 0-2283-5837 

 



 

 

ค าถาม-ค าตอบแนบท้ายหนังสือเวียนที่ ธปท. ฝนส. (23) ว. 1564/2554  
เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจมาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย   

ข้อ ค าถาม ค าตอบ 
1. ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด Cut-off date 

ส าหรับกลุ่มลูกหนี้ที่จะได้รับความช่วยเหลือที่สถาบัน
การเงินสามารถคงสถานะการจัดชั้นลูกหนี้เช่นเดิมที่
เคยจัดชั้นอยู่ก่อนการเกิดเหตุสุดวิสัยในครั้งนี ้ไว้
เมื่อใด 

ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ก าหนด Cut-off date 
ส าหรับกลุ่มลูกหนี้ที่จะได้รับสิทธิการคงสถานะการจัดชั้น 
ทั้งนี้ ขอให้สถาบันการเงินให้ความส าคัญในการพิสูจน์และ
การเชื่อมโยงว่าลูกหนี้ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากเหตุ
อุทกภัย โดยก าหนดเป็นแนวนโยบายที่ชัดเจนและให้
จัดเก็บนโยบาย รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้
ที่สถาบันการเงินเพ่ือที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถ
ตรวจสอบได้  อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ สถาบันการเงิน
อาจใช้วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ตามเอกสารเผยแพร่ของ
กระทรวงมหาดไทยเป็นแนวทางเบื้องต้นได้ 

2. การรับรู้รายไดด้อกเบี้ยของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยที่สถาบันการเงินด าเนินมาตรการให้ความ
ชว่ยเหลือและยังคงสถานะเป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติและ
ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ สถาบันการเงินขอ
รับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ ได้หรือไม่ เนื่องจากค้างช าระ
ดอกเบี้ยไม่เกิน 3 เดือน 

สถาบันการเงินสามารถรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิต่อไปได้
ส าหรับลูกหนีจ้ัดชั้นปกติและลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
ที่เข้ามาตรการให้ความช่วยเหลือตามหนังสือเวียนฉบับนี้ 

3. การปรับชั้นลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากชั้น
กล่าวถึงเป็นพิเศษเป็นลูกหนี้จัดชั้นปกตินั้น สถาบัน
การเงินต้องติดตามผลการปฏิบัติตามสัญญาของ
ลูกหนี้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส ารองของ
สถาบันการเงิน หรือไม่ 

สถาบันการเงินยังคงต้องติดตามผลการปฏิบัติตามสัญญา
ของลูกหนี้ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือนหรือ 3 งวดการ
ช าระเงิน ในการปรับชั้นลูกหนี้จากชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
เป็นลูกหนี้จัดชั้นปกตติามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส ารองของ
สถาบันการเงิน 

4. การที่สถาบันการเงินด าเนินมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ตามหนังสือเวียนฉบับนี้ให้ถือว่าเป็น
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั่วไปตามแนวนโยบายใน
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั้น สถาบันการเงินจะต้อง
รายงานข้อมูลลูกหนี้ดังกล่าวในข้อมูลการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ตามท่ีก าหนดใน Data Set ที่มี field  
ที่เก่ียวข้องกับรายการ TDR เช่น Data Set ชุด 
DS_TDR, DS_LAR, DS_TCS เป็นต้น หรือไม ่
เนื่องจากการปฏิบัติตามแนวนโยบายในการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้จะท าให้ลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือ
ตามมาตรการนี้จะมีประวัติว่ามีการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ ซึ่งอาจมีผลสืบเนื่องไปถึงการรายงาน
ข้อมูลต่อบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติด้วย 

สถาบันการเงินไม่ต้องรายงานข้อมูลลูกหนี้กลุ่มนี้ว่ามีการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั่วไป (GDR) หรือมีการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (TDR) ในรายงาน Data Set ที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แตใ่หส้ถาบันการเงิน
รายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มนี้ตาม
ตารางแนบที่ปรากฏท้ายหนังสือเวียนฉบับนี้ 



 

 

ข้อ ค าถาม ค าตอบ 
5. ในระยะแรกทีส่ถาบันการเงินต้องเร่งพิจารณาให้ความ

ช่วยเหลือลูกหนี้ นั้น สถาบันการเงินไม่สามารถจัดท า
เอกสารต่าง ๆ เพ่ือประกอบการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ได้อย่างครบถ้วนตามท่ีก าหนดในแนวนโยบายการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
สถาบันการเงินจะต้องด าเนินการเช่นไร  
 
 
 

ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนผันให้สถาบันการเงิน
สามารถทยอยจัดท าเอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนในภายหลังได้ อย่างไรก็ดี ส าหรับการ
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการดังกล่าว 
สถาบันการเงินจะต้องมีแนวนโยบายการให้ความช่วยเหลือ
และการพิจารณาลูกหนี้ที่ชัดเจนและสามารถพิสูจน์หรือ
เชื่อมโยงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้ได้ โดยทั่วไป 
ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ก าหนดว่าสถาบันการเงิน
จะต้องมีการท าสัญญาส าหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ทุกกรณี โดยหากสถาบันการเงินด าเนินการให้มีเอกสารที่มี
ผลสมบูรณ์ตามกฎหมายก็สามารถกระท าได้  

6. หากสถาบันการเงินได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้ไปแล้ว และต่อมาสถาบันการเงินเห็นว่าควรมี
การพิจารณาทบทวนเงื่อนไขในการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ใหมเ่พ่ือให้เหมาะสมกับความสามารถ
ในการช าระหนี้ของลูกหนี้รายนั้น สถาบันการเงิน
ยังคงสามารถคงสถานะการจัดชั้นลูกหนี้เช่นเดิม
เหมือนที่เคยจัดชั้นอยู่ ณ ตอนให้ความช่วยเหลือใน
ครั้งแรกได้หรือไม่  

สถาบันการเงินสามารถพิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของมาตรการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับความสามารถใน
การช าระหนี้ของลูกหนี้ได้ โดยการทบทวนดังกล่าวสามารถ
กระท าได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 อย่างไรก็ดี การ
ด าเนินการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการหลีกเลี่ยงการจัดชั้น
และการกันเงินส ารอง 
 

7. การด าเนินการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งตามหนังสือเวียนฉบับนี้
ก าหนดให้เป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั่วไปตาม
แนวนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย นั้น หากการด าเนินการดังกล่าวมี
ส่วนสูญเสียเกิดข้ึนจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
สถาบันการเงินจะต้องรับรู้ส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้น
หรือไม่ 

หากมีส่วนสูญเสียเกิดข้ึนจากการด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สถาบัน
การเงินจะต้องรับรู้ส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นตามข้อก าหนดที่
ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี และต้องกันเงินส ารองส าหรับ
ส่วนสูญเสียดังกล่าวด้วย 

8. ในการประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์
รอการขายทีจ่ะครบก าหนดต้องประเมินราคา แต่
เนื่องจากหลักประกันหรืออสังหาริมทรัพย์รอการขาย
บางชิ้นอยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าไปประเมินราคาได้ สถาบัน
การเงินต้องด าเนินการอย่างไร (เฉพาะค าถาม – 
ค าตอบข้อนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขเมื่อวันที่ 20 มกราคม 
2555) 
 

ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนผันส าหรับหลักประกัน
ประเภทอสังหาริมทรัพย์และเครื่องจักรที่อยู่ในความ
ต้องการของตลาดและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่จะครบ
ก าหนดต้องประเมินราคาใหม่ภายใน 30 มิถุนายน 2555 
เป็นการทั่วไปในทุกพ้ืนที่ โดยสถาบันการเงินสามารถใช้
ราคาประเมินเดิมได้อีกไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ครบก าหนด
ที่ต้องประเมินราคาใหม่ ทั้งนี ้ต้องไม่เกิน 31 ธันวาคม 
2555 (ตัวอย่างเช่น หลักประกันที่ครบก าหนดต้องประเมิน
ราคาใหม่ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 สถาบันการเงิน
สามารถใช้ราคาประเมินเดิมได้จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 



 

ณ วันที่  20  มกราคม  2555 

ข้อ ค าถาม ค าตอบ 
2555 ส่วนหลักประกันที่ครบก าหนดต้องประเมินราคาใหม่
ในวันที่ 31 มีนาคม 2555 สามารถใช้ราคาประเมินเดิมได้
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555) และสถาบันการเงินต้อง
ก าหนดนโยบายหรือแผนที่ชัดเจนในการทยอยประเมิน
ราคาทรัพย์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ครบ
ก าหนดผ่อนผัน เพ่ือไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในการประเมิน
ราคา 

 
 




