คำถำม-คำตอบแนบท้ำยหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝนส.(23)ว. 276/2563
เรื่อง แนวทำงในกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563
ข้อ
คำถำม
1. คำนิยำมและขอบเขตของหนังสือเวียน
1.1 หนังสือเวียนที่ ธปท.ฝนส.(23)ว.276/2563 เรื่อง
แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย มีขอบเขตการบังคับใช้อย่างไร

คำตอบ

หนังสือเวียนฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติเป็นการชั่วคราว
(2 ปี) สาหรับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงินรวมถึง บริษัทลูกในกลุ่ม
Solo Consolidation ผู้ประกอบธุรกิจบัตร
เครดิต ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกากับ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพือ่
การประกอบอาชีพ (สถาบันการเงินและผู้ประกอบ
ธุรกิจ) ที่มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
ที่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ที่สง่ ผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยกเว้น คาจากัดความเกี่ยวกับการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้และการรายงานข้อมูล ตามที่
กาหนดในข้อ 2 ของหนังสือเวียนฉบับนี้ ให้ใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
1.2 ลูกหนีท้ ี่เข้าเงื่อนไขตามแนวทางในการให้ความ
หนังสือเวียนฉบับนี้มเี จตนารมณ์เพือ่ ส่งเสริมให้
ช่วยเหลือของหนังสือเวียนฉบับนี้มลี กั ษณะอย่างไร สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจดูแลและ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับ ลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์
เศรษฐกิจเป็นการชั่วคราว เช่น COVID-19
สงครามการค้า และภัยแล้งและยังคงมีศักยภาพ
ในการพลิกฟื้นธุรกิจ โดยสถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพิจารณาลูกหนี้ที่เข้าข่าย
ตามเกณฑ์ที่ใช้ภายในของสถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบธุรกิจ เช่น กาหนดลักษณะของลูกหนี้
แบบกว้าง หรืออุตสาหกรรมหรือพื้นที่ที่ได้รบั
ผลกระทบ เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นอุปสรรคใน
การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
1.3 กรณีลูกหนี้มีสินเชื่อหลายประเภท เช่น สินเชื่อ สถาบันการเงินสามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้
revolving loan เพื่อประกอบธุรกิจ สินเชื่อบัตร ให้แก่ลูกหนี้ได้ทุกประเภทสินเชื่อ โดยให้เป็นไป
เครดิต สินเชื่อที่ใช้ที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกัน ตามนโยบายการให้ความช่วยเหลือและแนวทาง
สถาบันการเงินสามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้
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ให้แก่ลูกหนี้รายดังกล่าวสาหรับสินเชื่อทุกบัญชี
ตามแนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นี้
ได้หรือไม่
1.4 สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจสามารถเปลี่ยน
ประเภทหนี้ โดยรวมหนีบ้ ัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด
เป็น term loan ได้หรือไม่

คำตอบ
การพิจารณาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ
ดังกล่าวทีส่ ถาบันการเงินกาหนดไว้

1.6 กรณีสถาบันการเงินปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับ
ลูกหนี้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31
ธันวาคม 2564 ตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ของหนังสือเวียนฉบับนี้ หลังจากนั้น (ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป) สถาบันการเงิน
จะต้องถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดชั้นและกัน เงิน
สารองสาหรับลูกหนี้ดังกล่าวอย่างไร

สถาบันการเงินจะยัง คงจัดชั้นเดิม ณ วันที่ 1
มกราคม 2565 โดยติดตามคุณภาพลูกหนี้ นั้น
ว่าสามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาหรือไม่ โดยหาก
ลูกหนี้ยังสามารถชาระหนี้ได้ ก็จะยังไม่ปรับชั้น
ไปยัง ชั้นที่มี ความเสี่ยงสูง กว่า ซึ่งเป็นไปตาม
หลักการติดตามคุณภาพหนี้โ ดยปกติของ
สถาบันการเงิน

2. กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้
2.1 สถาบันการเงินให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทาง
การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
ถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
(troubled debt restructuring: TDR) หรือไม่ และ
ต้องรายงาน“วันที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้” ต่อ
บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (NCB) อย่างไร

ให้พิจารณาแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้
1) กรณีลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) ถือเป็นการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มปี ัญหา (TDR) และ
ต้องรายงาน “วันที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้”
ต่อ NCB
2) กรณีลกู หนีท้ ี่ไม่ด้อยคุณภาพ (non-NPL) ไม่ถือ
ว่าเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทมี่ ีปัญหา และ

สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้
ความช่วยเหลือลูกหนีท้ ี่ได้รับผลกระทบโดยการ
รวมและเปลี่ยนประเภทหนี้เป็น term loan
ได้ไม่เกินยอดคงค้างเดิมของหนี้นั้นรวมกัน โดย
ไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับเพดาน
วงเงินและจานวนรายตามหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้อง
กับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ และไม่
ต้องยกเลิกบัตรเครดิตของลูกหนี้นั้น ตามที่
กาหนดในข้อ 5.3 ของหนังสือเวียนฉบับนี้
1.5 ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล
การกากับ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ภายใต้การกากับ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ
ภายใต้การกากับ ที่มิใช่สถาบันการเงินและมิใช่ อาชีพภายใต้การกากับ ทีม่ ิใช่สถาบันการเงินและ
บริษัทลูกในกลุม่ Solo Consolidation ของสถาบัน มิใช่บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation
การเงินให้ความช่วยเหลือลูกหนีท้ ี่ได้รับผลกระทบ ของสถาบันการเงิน (ผูป้ ระกอบธุรกิจ) อ้างอิง
จากสถานการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย แนวทางการบันทึกบัญชีตามที่มาตรฐานการบัญชี
จะบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินเชื่อที่ได้มีปรับปรุง
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนด
โครงสร้างหนีต้ ามหนังสือเวียนฉบับนี้ อย่างไร
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คำตอบ
ไม่ต้องรายงาน “วันที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้”
ต่อ NCB
2.2 กรณีสถาบันการเงินปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่ NCB รับ
ลูกหนีท้ ี่ถูกจัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPL) แต่ยังไม่ค้าง เป็นสมาชิกต้องรายงาน “วันทีป่ รับปรุง
ชาระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกัน โครงสร้างหนี้” ต่อ NCB สาหรับการปรับปรุง
เกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือนนับแต่วันถึงกาหนด โครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพ เฉพาะ
ชาระ (จัดชั้นเชิงคุณภาพ) สถาบันการเงินจะต้อง กรณีทลี่ ูกหนี้ค้างชาระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็น
รายงาน“วันที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้” ต่อบริษัท
ระยะเวลารวมกันเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน
ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (NCB) หรือไม่
นับแต่วันถึงกาหนดชาระ
2.3 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามแนวทางของ
หนังสือเวียนฉบับนี้ ให้สถาบันการเงินคานวณ
ส่วนสูญเสียอย่างไร

ให้สถาบันการเงินคานวณส่วนสูญเสียจากการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามทีก่ าหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน โดยในกรณีที่การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ทาให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (original EIR)
ไม่สะท้อนประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับจาก
สินเชื่อนั้นแล้ว สถาบันการเงินสามารถใช้ EIR ใหม่
(current EIR) เป็นอัตราคานวณมูลค่าปัจจุบัน
ของสินเชื่อที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้
2.4 การปรับปรุงโครงสร้างหนีร้ ะหว่างวันที่ 1 มกราคม การปรับปรุงโครงสร้างหนีท้ ี่จะเข้าลักษณะตาม
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามหนังสือเวียน หนังสือเวียนฉบับนี้ จะครอบคลุมถึงการปรับปรุง
ฉบับนี้ สถาบันการเงินสามารถกาหนดระยะเวลา โครงสร้างหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม
ของสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เกินกว่า 31
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งสถาบันการเงิน
ธันวาคม 2564 ได้หรือไม่ และหากลูกหนี้ไม่สามารถ สามารถกาหนดเงื่อนไขระยะเวลาการชาระหนี้ได้
ปฏิบัติได้ตามเงือ่ นไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามความเหมาะสม ซึ่ง ควรสอดคล้องกับ
สถาบันการเงินสามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตาม ความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้
มาตรการดังกล่าวได้อีกหรือไม่
นอกจากนี้ สถาบันการเงินอาจพิจารณาปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนีเ้ พิม่ เติมในภายหลังได้
หากมีเหตุอันสมควร ซึ่งหากการปรับปรุงโครงสร้าง
หนี้ดังกล่าวอยู่ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ก็จะเข้าขอบเขตหนังสือเวียนฉบับนี้เช่นกัน
2.5 สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
สามารถเปลี่ยนประเภทหนีบ้ ัตรเครดิตของลูกหนี้
ที่มีศักยภาพหรือมีพฤติกรรมในการชาระหนี้ที่ ดี
แต่ไม่ ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ไทย ได้หรือ ไม่

สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบธุรกิจบัตรเครดิต
สามารถเปลี่ยนประเภทหนี้บัตรเครดิตของลูกหนี้
ที่มีศักยภาพหรือมีพฤติกรรมในการชาระหนี้ที่ ดี
แต่ไม่ ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยได้ โดยให้ ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่ ธปท. ฝนส.(21)
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3. กำรจัดชั้นและกำรกันเงินสำรอง
3.1 กรณีสถาบันการเงินมีแนวทางในการให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการในหนังสือเวียน
ฉบับนี้ ให้สถาบันการเงินจัดชั้นลูกหนี้ที่ได้รับ
ความช่วยเหลืออย่างไร

คำตอบ
ว.17/2563 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขในการประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิต ซึง่ กาหนดให้โอนหนีห้ รือเปลี่ยน
ประเภทหนี้ทเี่ กิดจากการใช้บัตรเครดิตไปเป็นหนี้
ตามสัญญาสินเชื่อประเภทอื่นได้ โดยไม่ต้องยกเลิก
การใช้บตั รและบัญชีบัตรเครดิตสาหรับลูกหนีท้ ี่มี
ศักยภาพหรือมีพฤติกรรมในการชาระหนี้ที่ดี โดย
มีเงื่อนไขดังนี้
1) วงเงินของสินเชื่อที่เปลี่ยนประเภทใหม่
เมื่อรวมกับยอดคงเหลือของวงเงินบัตรเครดิต
เดิมแล้ว ต้องไม่เกินกว่าวงเงินที่เคยอนุมัติของ
บัตรเครดิตนั้น ตลอดระยะเวลาทีล่ ูกหนี้ยงั คง
ผ่อนชาระสินเชื่อทีเ่ ปลี่ยนประเภทใหม่ดงั กล่าว
2) การโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้ของ
บัตรเครดิตนี้ ควรดาเนินการเพื่อประโยชน์
แก่ลกู หนีเ้ ป็นหลัก เช่น การลดดอกเบี้ย ค่าปรับ
ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียม อย่างมีนัยสาคัญ
ให้สถาบันการเงินจัดชั้นลูกหนี้ ตามมาตรการ
ดังนี้
- กรณีลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ (non-NPL)
สามารถจัดชั้นลูกหนี้ดังกล่าวเป็นชั้นที่ไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้าน
เครดิต (performing หรือ stage 1) ได้ทันที
หากวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหนี้แล้ว
เห็นว่าลูกหนีส้ ามารถปฏิบัติตามสัญญาการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้
- กรณีลูกหนีท้ ี่ด้อยคุณภาพ (NPL) สามารถจัด
ชั้นลูกหนี้ดังกล่าวเป็นชั้น performing ได้
หากลูกหนีส้ ามารถชาระเงินตามสัญญาปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ใหม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน
หรือ 3 งวดการชาระเงิน แล้วแต่ระยะเวลาใด
จะนานกว่า
- กรณีสถาบันการเงินมีการพิจารณาให้สินเชื่อ
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (working capital)
แก่ลูกหนี้เพิ่มเติม เพื่อเสริมสภาพคล่องให้
ลูกหนี้สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องใน
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3.2 สินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียน (working capital)
ตามหนังสือเวียนฉบับนี้ หมายความรวมถึงสินเชื่อ
ประเภทใดบ้าง

3.3 กรณีสถาบันการเงินให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ด้อย
คุณภาพ (NPL) โดยการปลอดการชาระเงินต้นและ
ดอกเบีย้ เป็นระยะเวลา 12 เดือน หลังจากนัน้ ให้
ลูกหนี้จา่ ยชาระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้าง
หนี้ใหม่ ให้สถาบันการเงินจัดชั้นลูกหนี้ที่ได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างไร
3.4 กรณีสถาบันการเงินปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตาม
แนวทางในการให้ความช่วยเหลือในหนังสือเวียน
ฉบับนี้แล้ว ต่อมาลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ตาม
สัญญาใหม่ได้ ให้สถาบันการเงินจัดชั้นลูกหนี้
ดังกล่าวอย่างไร

3.5 สถาบันการเงินสามารถนาแนวทางการพิจารณา
SICR ของธนาคารแห่งประเทศไทยตามที่กาหนด

คำตอบ
ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สถาบันการเงิน
สามารถจัดชั้นสินเชื่อดังกล่าวเป็นรายบัญชีได้
หากลูกหนีม้ ีกระแสเงินสดรองรับการชาระหนี้
สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนตามมาตรการนี้ที่ให้แก่
ลูกหนีเ้ พิ่มเติม ควรเป็นการเสริมสภาพคล่อง
ให้ลูกหนี้สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
ในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดย
สถาบันการเงินสามารถพิจารณาให้สินเชื่อ
ประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้
ลูกหนี้ได้ตามนโยบายในการช่ว ยเหลือลูกหนี้
ของสถาบันการเงิน
ในช่วงที่สถาบันการเงินให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
โดยการปลอดการชาระเงินต้นและดอกเบี้ย ให้คง
การจัดชั้นเดิมของลูกหนี้ดงั กล่าว จนกว่าลูกหนี้
จะสามารถชาระเงินตามสัญญาปรับปรุง
โครงสร้างหนีใ้ หม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน
หรือ 3 งวดการชาระเงิน แล้วแต่ระยะเวลาใด
จะนานกว่า จึงจะสามารถจัดชั้นลูกหนี้ดังกล่าว
เป็นชั้น performing ได้
ให้สถาบันการเงินจัดชั้นลูกหนี้โดยถือปฏิบัติ
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสารอง
ของสถาบันการเงิน เช่น พิจารณาจากปัจจัย
การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ ของความเสี่ยง
ด้านเครดิต (significant increase in credit risk:
SICR) และข้อบ่งชี้การด้อยค่า (credit impaired)
ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
ทั้งนี้ สถาบันการเงินสามารถนาแนวทางการ
พิจารณา SICR ของ ธปท. ตามที่กาหนดใน
เอกสารแนบมาใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นได้ เพื่อใช้
เป็นการชั่วคราวในการช่วยเหลือลูกหนี้ตาม
หนังสือเวียนฉบับนี้ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สถาบันการเงินสามารถนาแนวทางการพิจารณา
SICR ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามเอกสารแนบ
มาใช้เป็นการชั่วคราวในระหว่างวันที่ 1 มกราคม
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ในเอกสารแนบมาใช้เป็นการชั่วคราวกับลูกหนี้
ประเภทใด

3.6 สถาบันการเงินสามารถใช้ แนวทางการกันเงิน
สารองของหนังสือเวียนฉบับนี้ในการคานวณ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL)
จากยอดสินเชื่อคงค้างเฉพาะส่วนของวงเงินที่
เบิกใช้แล้ว เฉพาะกับลูกหนี้ทปี่ รับปรุงโครงสร้างหนี้
ตามแนวทางในการให้ความช่วยเหลือของ
หนังสือเวียนฉบับนี้ ใช่หรือไม่

3.7 สถาบันการเงินสามารถกาหนดมาตรการในการ
ช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินเอง โดยมี
นโยบายในการจัดชั้นและกันเงินสารองทีเ่ ข้มงวด
กว่าแนวทางในการให้ความช่วยเหลือของหนังสือเวียน
นีไ้ ด้หรือไม่ เช่น กาหนดระยะเวลาติดตามผลการ
ปฏิบัติตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่นานกว่า
3 เดือน หรือตั้งสารองสาหรับ unused line
ได้หรือไม่

3.8 กรณีลูกหนี้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้มาตรการให้ความ
ช่วยเหลือของหนังสือเวียนฉบับนี้ สถาบันการเงิน
จะต้องถือปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดชั้นและ
การกันเงินสารองอย่างไร

คำตอบ
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กับลูกหนี้ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่สง่ ผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทยตามหนังสือเวียนฉบับนี้เท่านั้น
สถาบันการเงินสามารถใช้การกันเงินสารอง
ตามข้อ 3.3 (2) ของหนังสือเวียนฉบับนี้ในการ
คานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(ECL) จากยอดสินเชื่อคงค้างเฉพาะส่วนของ
วงเงินทีเ่ บิกใช้แล้ว สาหรับวงเงินให้สินเชื่อของ
ลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทสี่ ่ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยตามหนังสือเวียน
ฉบับนีเ้ ท่านั้น
อย่างไรก็ดี ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้
สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้น
และการกันเงินสารองของสถาบันการเงิน
เจตนารมณ์ของหนังสือเวียนฉบับนี้ เพื่อให้
สถาบันการเงินให้ความช่วยเหลือลูกหนีพ้ ร้อมกับ
ผ่อนผันให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามแนวทาง
ที่กาหนดตามหนังสือเวียนแทนหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดเป็นการทั่วไปได้ อย่างไรก็ดี สถาบันการเงิน
สามารถกาหนดนโยบายภายในที่ เข้มงวดกว่า
มาตรการตามหนังสือเวียนได้ แต่ต้องไม่เป็น
อุปสรรคในการช่วยเหลือลูกหนี้
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงคาดหวัง
ให้สถาบันการเงินพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ด้านเงินทุนและสภาพคล่องแก่ลูกหนี้ที่มีศักยภาพ
ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วตั้งแต่เริ่มมีสัญญาณ
ของการมีปัญหาในการชาระหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้
สามารถพลิกฟื้นกลับมาดาเนินธุรกิจได้ตามปกติ
สาหรับลูกหนี้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้แนวทางในการให้
ความช่วยเหลือของหนังสือเวียนฉบับนี้ ให้
สถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ใช้หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสารอง
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสารองของ
สถาบันการเงิน รวมถึงคาถาม-คาตอบแนบท้าย
ประกาศดังกล่าวทีเ่ กี่ยวข้อง
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4. แบบรำยงำนกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
4.1 แบบรายงานการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ แบบรายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ที่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ที่สง่ ผลกระทบ
เศรษฐกิจไทย กาหนดความถี่ในการจัดทา และ
ต่อเศรษฐกิจไทย จัดทาเป็นรายเดือน ภายใน
ระยะเวลาการจัดส่งอย่างไร
21 วัน นับจากวันสิ้นเดือน เริ่มตั้งแต่งวดสิ้น
เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนธันวำคม 2563
(ปรับปรุงเมื่อ 18 มกราคม 2564)
โดยให้ยกเลิกแบบรำยงำนนี้นับตั้งแต่งวด
เดือนมกรำคม 2564 เป็นต้นไป (อ้ำงอิงตำม
อีเมลแจ้งยกเลิกเมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564)
4.2 สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจจะจัดส่งแบบ ให้จัดส่งรายงานในรูปแบบ excel file ผ่านระบบ
รายงานการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ บริหารข้อมูล Data Management System
จากสถานการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย (DMS) ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสามารถ
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างไร
อ้างอิงรายละเอียดเพิม่ เติมผ่านทาง website
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
4.3 สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบธุรกิจจะถือปฏิบัติ กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2
เกี่ยวกับการรายงานการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจไม่ตอ้ งจัดทา
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ แบบรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ให้แจ้งยืนยันการไม่
ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร สาหรับกรณีดงั ต่อไปนี้
จัดทาแบบรายงานดังกล่าวมายังเจ้าหน้าทีส่ ัมพันธ์
1) สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบธุรกิจไม่มีลูกหนี้ที่ สายกากับสถาบันการเงิน 1 ธนาคารแห่งประเทศ
เข้าข่ายตามหนังสือเวียนฉบับนี้
ไทย (ผ่านทาง email) เพื่อทราบต่อไป
2) สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบธุรกิจไม่มีนโยบาย กรณีที่ 3
การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามหนังสือเวียน
ในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
ฉบับนี้ (จนถึง 31 ธ.ค. 64)
ให้จัดส่งแบบรายงานโดยแสดงข้อมูลเป็น “ศูนย์”
3) สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจยังไม่มกี ารให้
ความช่วยเหลือลูกหนี้ (อาจพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือในอนาคต)
4.4 ในระยะแรก หากสถาบันการเงินและผู้ประกอบ ให้รายงานเป้าสินเชื่อรายปีตามแนวทางในการ
ธุรกิจกาหนดเป้าสินเชื่อแล้วต่อมามีการปรับแก้ ให้ความช่วยเหลือดังกล่าวตามที่ธนาคารแห่ง
เป้าหมายสินเชื่อดังกล่าวเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ ประเทศไทยกาหนด โดยสถาบันการเงินและ
เศรษฐกิจในภายหลัง (หรือยังไม่ได้กาหนดเป้าสินเชื่อ ผู้ประกอบธุรกิจ สามารถปรับเป้าสินเชื่อได้
อย่างชัดเจน) สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง อย่างไรก็ดี
จะต้องรายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ หากยังไม่สามารถกาหนดเป้าสินเชื่อตามมาตรการ
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ ให้ความช่วยเหลือได้ ให้ระบุในหมายเหตุเพื่อ
ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร
ชี้แจงถึงเหตุผลและแผนการดาเนินการเพื่อจัดทา
เป้าสินเชื่อต่อไป พร้อมจัดเก็บหลักฐานและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการทาแผนกาหนดเป้าสินเชื่อไว้ที่
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ข้อ

คำถำม

คำตอบ
สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยสามารถตรวจสอบได้เมื่อร้องขอ
4.5 กรณีกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีสถาบันการเงิน ให้จดั ส่งรายงานโดยรวมข้อมูลของ “บริษทั ลูกใน
เป็นบริษัทแม่และมีบริษัทลูกในกลุ่ม Solo
กลุ่ม Solo Consolidation” ในแบบรายงาน
Consolidation ทีป่ ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตทีม่ ิใช่ ของสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทแม่
สถาบันการเงิน ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับที่มิใช่สถาบันการเงิน และประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพือ่ การประกอบอาชีพภายใต้
การกากับที่มิใช่สถาบันการเงิน กลุ่มธุรกิจทาง
การเงินดังกล่าวจะรายงานข้อมูลในแบบรายงาน
การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร
4.6 ตามที่กาหนดในข้อ 2 ของหนังสือเวียนฉบับนี้
ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจรายงาน
กรณีสถาบันการเงินและผูป้ ระกอบธุรกิจให้ความ ข้อมูลดังกล่าวในแบบรายงานด้วย เนื่องจาก
ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพโดยปรับปรุง
เจตนารมณ์ของแบบรายงานนี้ คือ การติดตาม
โครงสร้างหนี้และไม่มีส่วนสูญเสียเกิดขึ้น จะไม่ถือว่า ยอดของสินเชื่อที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบ
เป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Debt Restructuring) ธุรกิจให้ความช่วยเหลือทั้งหมด
สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจจะต้องรายงาน
ข้อมูลดังกล่าวในแบบรายงานการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนีท้ ี่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทสี่ ่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจไทยหรือไม่
4.7 แบบรายงานการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจรายงาน
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ยอดลูกหนีร้ ายใหม่ด้วยยอดสินเชือ่ ของลูกหนี้ที่
เศรษฐกิจไทยกาหนดให้
ให้ความช่วยเหลือก่อนวันที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
1) สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบธุรกิจรายงานยอด และรายงานยอดลูกหนีร้ ายเดิมด้วยยอดคงค้าง
สินเชื่อที่ให้ความช่วยเหลือตามมาตรการที่กาหนด สินเชื่อ ณ สิ้นเดือน นอกจากนี้ สาหรับการจัดชั้น
โดยให้กรอกข้อมูลยอดสินเชื่อของลูกหนี้ที่ให้
ของลูกหนี้ ให้รายงานชั้นของลูกหนี้เป็นชั้นก่อนการ
ความช่วยเหลือก่อนวันทีป่ รับปรุงโครงสร้างหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แม้ว่าภายหลังการปรับปรุง
หลังจากนั้นในเดือนถัดไป ให้รายงานยอดคงค้าง โครงสร้างหนี้ ลูกหนีจ้ ะมีการจัดชั้นทีเ่ ปลี่ยนแปลง
ณ สิ้นเดือนทีร่ ายงาน
ไปแล้ว
2) สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบธุรกิจรายงาน
ข้อมูลการจัดชั้นของลูกหนี้ โดยระบุเป็นชั้นของ
ลูกหนีก้ อ่ นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
กรณีทสี่ ถาบันการเงินและผูป้ ระกอบธุรกิจให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนีท้ ั้งรายใหม่และรายเดิม จะมีแนวทาง
ในการรายงานอย่างไร
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ข้อ
คำถำม
4.8 ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทลูกในกลุ่ม Solo
Consolidation ของสถาบันการเงิน จะรายงานยอด
สินเชื่อและจานวนลูกหนี้ที่ให้ความช่วยเหลือที่
กาหนดให้จาแนกเป็น stage 1-3 ตามแบบรายงาน
การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รบั ผลกระทบจาก
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร

คำตอบ
อนุโลมให้ใช้คานิยามสาหรับ แบบรายงานการ
ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ดังนี้
1) stage 1 หมายถึง ลูกหนี้ที่ไม่ผิดนัดชาระ
หรือลูกหนี้ที่ค้างชาระต้นเงินหรือดอกเบี้ย
เป็นระยะเวลารวมกันไม่เกิน 1 เดือนนับแต่
วันถึงกาหนดชาระ
2) stage 2 หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างชาระต้นเงิน
หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า
1 เดือนนับแต่วันถึงกาหนดชาระ แต่ไม่เกิน
3 เดือนนับแต่วันถึงกาหนดชาระ
3) stage 3 หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างชาระต้นเงิน
หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า
3 เดือนนับแต่วันถึงกาหนดชาระ
4.9 กรณีทสี่ ถาบันการเงินให้สินเชื่อประเภทเงินทุน
ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจ
หมุนเวียน (working capital) เพิ่มเติมแก่ลูกหนี้ รายงานข้อมูลวงเงินสินเชื่อประเภทเงินทุน
ตามแนวทางในการให้ความช่วยเหลือของ
หมุนเวียน (working capital) ที่ ให้เพิ่มเติม
หนังสือเวียนฉบับนี้ จะรายงานข้อมูลในแบบรายงาน แก่ลูกหนี้ตามแนวทางในการให้ความ
การให้ความช่วยเหลือลูกหนีท้ ี่ได้รบั ผลกระทบจาก ช่วยเหลือของหนังสือเวียนฉบับนี้ ในหัวข้อ
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร “ยอดสินเชื่อที่ให้เพิ่มเติม ”

