






ค ำถำม – ค ำตอบแนบท้ำยหนังสือเวียนธนำคำรแห่งประเทศไทย 
เรื่อง ซักซ้อมควำมเข้ำใจมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs โดยกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ 

(เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563) 
 

 ประเด็นหำรือ แนวค ำตอบ 
1. ค ำนิยำมและขอบเขตของหนังสือเวียน 
1.1 ลูกหนี้ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) ที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือของหนังสือเวียนฉบับนี้มี
ลักษณะอย่างไร 

หนังสือเวียนฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพ่ือส่งเสริมให้
สถาบันการเงินดูแลและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับ
ลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจากสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นการชั่วคราว 
และยังคงมีศักยภาพในการพลิกฟ้ืนธุรกิจ โดยสถาบัน
การเงินเป็นผู้ก าหนดค านิยามและแนวทางที่ชัดเจน
ในการพิจารณาลูกหนี้ที่เข้าข่ายกลุ่มดังกล่าว  
พร้อมกับจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถตรวจสอบได้ 

1.2 สถาบันการเงินสามารถใช้หลักเกณฑ์การจัดชั้น
ลูกหนี้ตามข้อ 3.2 ในหนังสือเวียนฉบับนี้กับ
ลูกหนี้รายใหญ่ (Corporate) ลูกหนี้รายย่อย 
(Retail) และลูกหนี้ SMEs ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้
มาตรการให้ความช่วยเหลือของหนังสือเวียน
ฉบับนี้ ได้หรือไม่ 

สถาบันการเงินสามารถใช้หลักเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้
ตามข้อ 3.2 ในหนังสือเวียนฉบับนี้ เฉพาะกับลูกหนี้ 
SMEs ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือของหนังสือเวียนฉบับนี้เท่านั้น โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2564 
ส าหรับลูกหนี้รายใหญ่ (Corporate) ลูกหนี้รายย่อย 
(Retail) และลูกหนี้ SMEs ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้มาตรการ
ให้ความช่วยเหลือของหนังสือเวียนฉบับนี้ ให้สถาบัน
การเงินใช้หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส ารอง 
และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตาม (1) ประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 23/2561 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส ารองของ
สถาบันการเงิน รวมถึงค าถาม-ค าตอบแนบท้าย
ประกาศดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง และ (2) แนวนโยบาย
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 

1.3 กรณีลูกหนี้ SMEs มีสินเชื่อหลายประเภท เช่น 
สินเชื่อ revolving loan เพ่ือประกอบธุรกิจ, 
สินเชื่อบัตรเครดิต, สินเชื่อที่ใช้ที่อยู่อาศัยมาเป็น
หลักประกัน สถาบันการเงินสามารถปรับปรุง
โครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ SMEs รายดังกล่าว
ส าหรับสินเชื่อทุกบัญชี ตามมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้นี้ได้หรือไม่ 

หนังสือเวียนฉบับนี้ไม่ได้ก าหนดขอบเขตประเภท
สินเชื่อที่สถาบันการเงินจะสามารถปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ SMEs ที่มีศักยภาพ 
แต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจเป็น 
การชั่วคราว ดังนั้น สถาบันการเงินจึงสามารถ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ SMEs ดังกล่าวได้ 
ทั้งนี้ สถาบันการเงินควรก าหนดนโยบายการให้ความ
ช่วยเหลือและแนวทางการพิจารณาลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุดังกล่าวอย่างชัดเจน 



1.4 กรณีท่ีลูกหนี้ SMEs มีสินเชื่อกับทั้งสถาบัน
การเงินและสินเชื่อประเภทอ่ืนกับบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน ส าหรับ
วงเงินสินเชื่อที่ลูกหนี้มีกับบริษัทในกลุ่มฯ 
สามารถเข้ามาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ 
SMEs ดังกล่าวนี้ได้หรือไม่ 

ได้ เนื่องจากมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs 
ตามหนังสือเวียนฉบับนี้ ครอบคลุมถึงสถาบันการเงิน
และผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน 

1.5 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ระหว่างวันที่  
1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ตามหนังสือเวียนฉบับนี้นั้น สถาบันการเงิน
สามารถก าหนดระยะเวลาของสัญญาปรับปรุง
โครงสร้างหนี้เกินกว่า 31 ธันวาคม 2564  
ได้หรือไม่ และในช่วงเวลาดังกล่าว หากลูกหนี้
ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ สถาบันการเงินสามารถปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ตามมาตรการดังกล่าวได้อีกหรือไม่ 

สถาบันการเงินสามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับ
ลูกหนี้ได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม และอาจพิจารณา
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้เพ่ิมเติมในภายหลัง
ได้หากมีเหตุอันสมควร อย่างไรก็ดี การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ที่จะเข้าลักษณะตามหนังสือเวียนฉบับนี้ 
จะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในระหว่างวันที่  
1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  

1.6 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในลักษณะเชิงป้องกัน 
(pre-emptive) หมายถึงการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ในลักษณะใด 

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ส าหรับลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อย
คุณภาพ (Non-NPL) ทั้งกรณีที่ไม่มีส่วนสูญเสียหรือ 
มีส่วนสูญเสีย ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ในลักษณะเชิงป้องกัน (pre-emptive) และไม่ถือว่า
เป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (Troubled 
debt restructuring: TDR) จึงไม่ต้องรายงานการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าวใน NCB 

2. หลักเกณฑ์กำรจัดชั้น 
2.1 กรณสีถาบันการเงินมีมาตรการให้ความ

ช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs โดยการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้สถาบัน
การเงินจัดชั้นลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างไร 

ให้สถาบันการเงินจัดชั้นลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือ ดังนี้ 
- กรณีลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ (Non-NPL) 
สามารถจัดชั้นลูกหนี้ดังกล่าวเป็นชั้นที่ไม่มีการเพ่ิมข้ึน
อย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 
(performing หรือ stage 1) ได้ทันที หากวิเคราะห์
ฐานะและกิจการของลูกหนี้แล้วเห็นว่าลูกหนี้สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ 
- กรณีลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพ (NPL) สามารถจัดชั้น
ลูกหนี้ดังกล่าวเป็นชั้น performing ได้ หากลูกหนี้
สามารถช าระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่
ได้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวด 
การช าระเงิน แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า 
- กรณีสถาบันการเงินมีการพิจารณาให้สินเชื่อ
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (working capital)  
แก่ลูกหนี้เพ่ิมเติม เพ่ือเสริมสภาพคล่องให้ลูกหนี้
สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในระหว่างการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สถาบันการเงินสามารถจัดชั้น



สินเชื่อดังกล่าวเป็นรายบัญชีได้ หากลูกหนี้มีกระแส
เงินสดรองรับการช าระหนี้ 

2.2 สินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียน (working 
capital) ตามข้อ 3.2 (3) ของหนังสือเวียนฉบับนี้ 
หมายความรวมถึงสินเชื่อประเภทใดบ้าง 

สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนตามมาตรการนี้ที่ให้แก่ลูกหนี้
เพ่ิมเติม ควรเป็นการเสริมสภาพคล่องให้ลูกหนี้
สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในระหว่าง 
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยสถาบันการเงิน
สามารถพิจารณาให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ เพ่ือเป็น
เงินทุนหมุนเวียนให้ลูกหนี้ได้ตามนโยบายใน 
การช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินเอง 

2.3 กรณีท่ีหากสถาบันการเงินปรับโครงสร้างหนี้
ตามมาตรการในหนังสือเวียนฉบันนี้แล้ว  
แต่ต่อมาลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ตามสัญญา
ใหมไ่ด ้สถาบันการเงินจัดชั้นลูกหนี้ดังกล่าว
อย่างไร 

ให้สถาบันการเงินจัดชั้นลูกหนี้โดยถือปฏิบัติตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดชั้นและการกันเงินส ารองของสถาบันการเงิน 
เช่น พิจารณาจากปัจจัยการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Significant increase in 
credit risk: SICR) และข้อบ่งชี้การด้อยค่า (Credit 
impaired) ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 

2.4 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ตาม
หนังสือเวียนฉบับนี้ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2565 เป็นต้นไป) สถาบันการเงินจะต้องใช้
หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย แนวนโยบาย
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหนังสือเวียน
ธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับใด ส าหรับลูกหนี้ 
SMEs ที่ได้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือของหนังสือเวียนฉบับนี้ 

ส าหรับลูกหนี้ SMEs ที่ได้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตาม
มาตรการช่วยเหลือของหนังสือเวียนฉบับนี้ เมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ (ตั้งแต่วันที่   
1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป) สถาบันการเงินจะต้อง
ใช้หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตาม  
(1) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 23/2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส ารองของ
สถาบันการเงิน รวมถึงค าถาม-ค าตอบแนบท้าย
ประกาศดังกล่าว และ (2) แนวนโยบายธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ลงวันที่ 
31 ตุลาคม 2561  

3. หลักเกณฑ์กำรกันเงินส ำรอง 
3.1 สถาบันการเงินสามารถใช้หลักเกณฑ์การกันเงิน

ส ารองตามข้อ 3.3 ของหนังสือเวียนฉบับนี้ใน
การค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน (ECL) จากยอดสินเชื่อคงค้างเฉพาะส่วน
ของวงเงินที่เบิกใช้แล้ว เฉพาะกับลูกหนี้ SMEs 
ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือของหนังสือเวียนฉบับนี้ ใช่หรือไม่  

สถาบันการเงินสามารถใช้หลักเกณฑ์การกันเงิน
ส ารองตามข้อ 3.3 ของหนังสือเวียนฉบับนี้ในการ
ค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 
(ECL) จากยอดสินเชื่อคงค้างเฉพาะส่วนของวงเงิน 
ที่เบิกใช้แล้ว ส าหรับวงเงินให้สินเชื่อทุกประเภทของ
ลูกหนี้ SMEs ที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือของหนังสือเวียนตามที่สถาบันการเงิน
ก าหนด 
อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินสามารถค านวณ ECL  
ตามหลักการดังกล่าวได้เฉพาะในช่วงระยะเวลา 
ที่หนังสือเวียนฉบับนี้มีผลบังคับใช้ คือ ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ เมื่อ



สิ้นสุดระยะเวลาข้างต้น ให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติ
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 
23/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงิน
ส ารองของสถาบันการเงิน  

3.2 สถาบันการเงินสามารถก าหนดมาตรการใน 
การช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs ของสถาบันการเงินเอง 
โดยมีนโยบายในการจัดชั้นและกันเงินส ารองที่
เข้มงวดกว่ามาตรการของหนังสือเวียนนี้ได้
หรือไม่ เช่น ก าหนดระยะเวลาติดตามผลการ
ปฏิบัติตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
ที่นานกว่า 3 เดือน หรือตั้งส ารองส าหรับ 
unused line ได้หรือไม่ 

เจตนารมณ์ของหนังสือเวียนฉบับนี้ เพ่ือให้สถาบัน
การเงินให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs พร้อมกับ
ผ่อนผันให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดตามหนังสือเวียนแทนหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด
เป็นการทั่วไปได้ อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินสามารถ
ก าหนดนโยบายภายในที่เข้มงวดกว่ามาตรการตาม
หนังสือเวียนได้  
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงคาดหวังให้
สถาบันการเงินพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้าน
เงินทุนและสภาพคล่องแก่ลูกหนี้ที่มีศักยภาพที่ได้รับ
ผลกระทบโดยเร็วตั้งแต่เริ่มมีสัญญาณของการ 
มีปัญหาในการช าระหนี้ เพ่ือให้ลูกหนี้สามารถ 
พลิกฟ้ืนกลับมาด าเนินธุรกิจได้ตามปกติ 

4. กำรรำยงำนข้อมูลตำมแบบรำยงำนข้อมูลกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs 
4.1 ในระยะแรก หากสถาบันการเงินก าหนดเป้า

สินเชื่อแล้วต่อมามีการปรับแก้เป้าหมายสินเชื่อ
ดังกล่าวเพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจ  
ในภายหลัง (หรือยังไม่ได้ก าหนดเป้าสินเชื่อ
อย่างชัดเจน) สถาบันการเงินจะต้องรายงาน
ข้อมูลในตารางแสดงรายละเอียดเป้าสินเชื่อ 
ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs 
อย่างไร 

ขอให้สถาบันการเงินรายงานเป้าสินเชื่อตามมาตรการ
ดังกล่าวตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  
โดยสถาบันการเงินสามารถปรับเป้าสินเชื่อได้เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงในภายหลัง อย่างไรก็ดี หากสถาบัน
การเงินยังไมส่ามารถก าหนดเป้าสินเชื่อตามมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือได้ ให้สถาบันการเงินระบุใน 
หมายเหตุเพ่ือชี้แจงถึงเหตุผลและแผนการด าเนินการ
เพ่ือจัดท าเป้าสินเชื่อต่อไป พร้อมจัดเก็บหลักฐานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท าแผนก าหนดเป้าสินเชื่อ
ไว้ที่สถาบันการเงิน เพ่ือให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
สามารถตรวจสอบได้เมื่อร้องขอ 

4.2 ข้อมูลในส่วนของ “ยอดสินเชื่อของลูกหนี้ที่ได้
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้" เป็นการรายงาน 
ยอดคงค้างเฉพาะในส่วนของเงินต้น ณ วันสิ้น
เดือนของลูกหนี้ที่สถาบันการเงินให้ความ
ช่วยเหลือในเดือนที่รายงานนั้นๆ ใช่หรือไม่ 

การรายงาน "ยอดสินเชื่อของลูกหนี้ที่ได้ปรับปรุง
โครงสร้างหนี้" ให้รายงานยอดคงค้างของเงินต้นและ
ดอกเบี้ยค้างรับก่อนวันที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่
บันทึกอยู่ในบัญชีของสถาบันการเงิน (On book) 

4.3 ข้อมูลในส่วนของ "ปริมาณยอดสินเชื่อและ
จ านวนลูกหนี้ SMEs สะสมที่สถาบันการเงินได้
ให้ความช่วยเหลือตามมาตรการตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 63 ถึงสิ้นเดือนที่รายงาน" เป็นการ
รายงานข้อมูลยอดสินเชื่อสะสมที่สถาบัน
การเงินใหค้วามช่วยเหลือ หรือข้อมูลยอด
สินเชื่อคงเหลือหลังจากปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

การรายงาน "ปริมาณยอดสินเชื่อและจ านวนลูกหนี้ 
SMEs สะสมที่สถาบันการเงินได้ให้ความช่วยเหลือ
ตามมาตรการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 63 ถึงสิ้นเดือนที่
รายงาน" ให้รายงานข้อมูลยอดสินเชื่อสะสมที่สถาบัน
การเงินให้ความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นยอดรวมของ 
ยอดคงค้างที่รายงานตามข้อ 4.2 โดยไม่นับรวม 
ยอดสินเชื่อที่ให้เพ่ิมเติมตามมาตรการนี้ 



4.4 สถาบันการเงินจะจัดส่งรายงานข้อมูลดังกล่าว
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างไร 

ให้สถาบันการเงินจัดส่งรายงานในรูปแบบ Excel 
File (Soft File) ผ่านระบบบริหารข้อมูล Data 
Management System (DMS) ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยสามารถอ้างอิงรายละเอียดเพ่ิมเติม
ผ่านทาง website ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

4.5 กรณีสถาบันการเงินไม่ได้ประกอบธุรกิจให้
สินเชื่อ SMEs หรือคาดว่าจะไม่มีมาตรการให้
ความช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs ตามหนังสือเวียน
ฉบับนี้ ให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติอย่างไร 

สถาบันการเงินไม่ต้องจัดท าแบบรายงานข้อมูล
ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้สถาบันการเงินแจ้งยืนยันการ 
ไม่จัดท าแบบรายงานดังกล่าวมายังเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 
สายก ากับสถาบันการเงิน 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ผ่านทาง email) เพ่ือทราบต่อไป 

 




