






ค ำถำม-ค ำตอบแนบท้ำยหนังสือเวียนที ่ธปท.ฝนส.(21)ว. 139/2563 

เรื่อง ขอควำมร่วมมือให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 
โรคปอดอักเสบจำกเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019  

เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563 

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
1 หนังสือเวียน ธปท. ที่ ธปท.ฝนส.(21)ว. 139/2563 

เรื่อง ขอความร่วมมือให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
มีขอบเขตการบังคับใช้กับสถาบันการเงินประเภท
ใดบ้าง 

หนังสือเวียนฉบับนี้ใช้กับสถาบันการเงินตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน (ธพ. บง. และ บค.) 
ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
รายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ ที่ได้ด าเนินมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ
จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ตั้งแต่ 
30 มกราคม 2563 จนถึง 31 ธันวาคม 2563 

2 กรณีสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบริษัท
ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ของสถาบันการเงิน
ได้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แกผู่้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีศักยภาพใน
การพลิกฟ้ืนธุรกิจได้อย่างทันท่วงที ซึ่งได้รับผลกระทบ
ทั้งจาก  
(1) สถานการณ์เศรษฐกิจไทย ตามหนังสือเวยีน ธปท. 
ที่ ธปท.ฝนส.(23) ว. 14/2563 เรื่อง ซักซ้อมความ
เข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs ลง
วันที่ 6 มกราคม 2563 และ  
(2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ
จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ตามหนังสือ 
ธปท. ที่ ธปท.ฝนส.(21)ว. 139/2563 เรื่อง ขอความ
ร่วมมือให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ
จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ลงวันที่ 
29 มกราคม 2563 

สถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
จะต้องถือปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดชั้นและ
การกันเงินส ารองอย่างไร 

สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบริษัทลูก 
ในกลุ่ม Solo Consolidation ของสถาบันการเงิน 
สามารถถือปฏิบัติตามหนังสือเวียน ธปท. ที ่ธปท.
ฝนส.(23) ว. 14/2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
มาตรการให้ความชว่ยเหลือลูกหนี้ SMEs ลงวนัที่ 6 
มกราคม 2563 ซึ่งก าหนดให้  
1. กรณีท่ีลูกหนี้ SMEs ดังกล่าวยังไม่ด้อยคุณภาพ 
ให้สามารถจัดชั้น performing หรือ stage 1 ได้
ทันที หากวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหนี้แล้ว
เห็นว่าลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ และให้ถือว่าเป็นการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ในลักษณะเชิงป้องกัน (pre-emptive) 
และไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 
2. กรณีท่ีลูกหนี้ SMEs ดังกล่าวด้อยคุณภาพแล้ว 
ให้สามารถจัดชั้น performing หรือ stage 1 ได้ 
หากลูกหนี้สามารถช าระเงินตามสัญญาปรับปรุง
โครงสร้างใหม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือนหรือ  
3 งวดการช าระเงิน แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า 
ทั้งนี้ หากเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ภายหลัง
จากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบริษัทลูกในกลุ่ม  
Solo Consolidation ของสถาบันการเงิน ถือปฏิบัติ
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ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส ารองของ
สถาบันการเงิน 

3 กรณีสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบริษัท
ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ของสถาบันการเงิน
ได้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ด้อย
คุณภาพทีไ่มเ่ข้าลักษณะเป็นลูกหนี้ SMEs ที่มีศักยภาพ
ในการพลิกฟ้ืนธุรกิจได้อย่างทันท่วงทีตามหนังสือเวียน
ธปท. ที ่ธปท.ฝนส.(23) ว. 14/2563 เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs 
ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 แต่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจาก
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ตามหนังสือเวียน 
ธปท. ที่ ธปท.ฝนส.(21)ว. 139/2563 เรื่อง ขอความร่วมมือ
ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจาก
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ลงวันที่ 29 
มกราคม 2563 

สถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
จะต้องถือปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดชั้นและ
การกันเงินส ารองอย่างไร 

ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบริษัทลูก
ในกลุ่ม Solo Consolidation ของสถาบันการเงิน  
คงสถานะการจัดชั้นส าหรับลูกหนี้ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ในวันดังกล่าว 
และถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส ารอง
ของสถาบันการเงินและ TFRS 9 Local Interpretation 
ซึ่งก าหนดให้ 
 สามารถพิจารณาปรับการจัดชั้นลูกหนี้ให้ดีขึ้น 

มาอยู่ในชั้น under-performing หรือ stage 2 ได้ 
หากลูกหนี้สามารถช าระหนี้ได้ติดต่อกันเป็น
เวลา 3 เดือนหรือ 3 งวด แล้วแต่ระยะเวลา
จะนานกว่า  

 ต่อมาหากได้ติดตามการช าระหนี้ของลูกหนี้ตาม
เงื่อนไขใหม่แล้วมีข้อมูลที่พิสูจน์ได้ว่าระดับ
ความเสี่ยงดีขึ้น ก็สามารถพิจารณาการจัดชั้น
ของลูกหนี้รายดังกล่าวมาเป็นชั้น performing 
ได้โดยไม่ต้องรอจนครบ 9 เดือน  

4 กรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่เป็น
บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ของสถาบัน
การเงินได้เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ 
จนลูกหนี้รายดังกล่าวได้กลับมาจัดชั้น performing 
หรือ stage 1 แล้ว อย่างไรก็ดี เนื่องจากลูกหนี้ราย
ดังกล่าวต่อมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 ท าให้สถาบันการเงินและ 
ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบริษัทลูกในกลุ่ม Solo 
Consolidation ของสถาบันการเงินต้องพิจารณา
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้อีกครั้ง  

สถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
จะต้องถือปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดชั้นและ
การกันเงินส ารองอย่างไร 

สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบริษัทลูก
ในกลุ่ม Solo Consolidation ของสถาบันการเงิน 
สามารถถือปฏิบัติตามหนังสือเวียนฉบับนี้และ 
ให้ถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส ารอง
ของสถาบันการเงิน ตลอดจน TFRS 9 Local 
Interpretation ซึ่งก าหนดให้ 

 คงสถานะการจัดชั้นส าหรับลูกหนี้ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือไว้ตามเดิมก่อนเกิดสถานการณ์ดังกล่าว 

 ในกรณีท่ีลูกหนี้จัดชั้น under-performing หรือ 
stage 2 จะสามารถพิจารณาปรับการจัดชั้น
ลูกหนี้รายดังกล่าวมาอยู่ในชั้น performing หรือ 
stage 1 ได้ หากลูกหนี้สามารถช าระหนี้ตาม
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เงื่อนไขใหม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน 
หรือ 3 งวด แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า  

5 กรณีสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบริษัทลูก
ในกลุ่ม Solo Consolidation ของสถาบันการเงิน
ได้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
แล้วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และต่อมาพบว่า
ลูกหนี้ดังกล่าวไม่สามารถช าระหนี้ตามสัญญาใหม่ได้ 
ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่จัดอยู่ในชั้น under-performing หรือ 
stage 2 จึงได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้
ดังกล่าวอีกครั้งในชว่งเดือนตุลาคม 2563  

สถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
จะต้องถือปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดชั้นและ
การกันเงินส ารอง ส าหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ในเดือนตุลาคม 2563 อย่างไร 

สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบริษัทลูก
ในกลุ่ม Solo Consolidation ของสถาบันการเงิน 
สามารถถือปฏิบัติตามหนังสือเวียนฉบับนี้ได้ ซ่ึง
ก าหนดให้ สถาบันการเงินและผูป้ระกอบธุรกิจที่เป็น
บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ของสถาบัน
การเงินต้องมีนโยบายการให้ความช่วยเหลือและ 
แนวทางการพิจารณาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าวอย่างชัดเจน และต้องสามารถ
พิสูจน์และเชื่อมโยงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้
แต่ละรายไดโ้ดย 

 คงสถานะการจัดชั้นส าหรับลูกหนี้ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือไว้ตามเดิม ณ วันปรับโครงสร้างหนี้
ในเดือนตุลาคม 2563 

 สามารถพิจารณาปรับการจัดชั้นลูกหนี้ให้ดีขึ้น 
มาอยู่ในชั้น performing หรือ stage 1 ได้ 
หากลูกหนี้สามารถช าระหนี้ตามเงื่อนไขใหม่ได้
ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน หรือ 3 งวด แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะนานกว่า 

6 การพิจารณาปรับลดอัตราผ่อนช าระหนี้บัตรเครดิต
ขั้นต่ า ส าหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้ต่ ากว่าร้อยละ 10 
ของยอดคงค้าง ถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มี
ปัญหา (troubled debt restructuring: TDR) 
หรือไม่ 

การพิจารณาปรับลดอัตราผ่อนช าระหนี้บัตรเครดิต
ขั้นต่ า ส าหรบัลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส 
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้ต่ ากว่าร้อยละ 10 
ของยอดคงค้าง ไม่ถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
ที่มีปัญหา และให้พิจารณาจัดชั้นลูกหนี้ตามความเสี่ยง
ด้านเครดิตของลูกหนี้นั้นตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าดว้ยหลักเกณฑ์การจัดชัน้และการกัน
เงินส ารองของสถาบันการเงิน 

 


