












 

 

ค ำถำม-ค ำตอบแนบท้ำยหนังสือเวียนท่ี ธปท.ฝนส.(23)ว. 276/2563 

เรื่อง แนวทำงในกำรให้ควำมชว่ยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 

ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2563 

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
1. ค ำนิยำมและขอบเขตของหนังสือเวียน 
1.1 หนังสือเวียนที่ ธปท.ฝนส.(23)ว.276/2563 เรื่อง 

แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิไทย มีขอบเขตการบงัคับใช้อย่างไร  

หนังสือเวียนฉบบันี้ให้ถือปฏิบัติเป็นการช่ัวคราว 
(2 ป)ี ส าหรับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงินรวมถึงบริษัทลูกในกลุ่ม 
Solo Consolidation ผู้ประกอบธุรกิจบัตร
เครดิต ผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้
การก ากบั ผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพือ่
การประกอบอาชีพ (สถาบันการเงินและผู้ประกอบ
ธุรกิจ) ที่มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
ที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ที่สง่ผลกระทบ
ต่อเศรษฐกจิไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
ยกเว้น ค าจ ากัดความเกี่ยวกับการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้และการรายงานข้อมูล ตามที่
ก าหนดในข้อ 2 ของหนังสือเวียนฉบบันี้ ให้ใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

1.2 ลูกหนีท้ี่เข้าเงื่อนไขตามแนวทางในการให้ความ
ช่วยเหลือของหนงัสอืเวียนฉบบันี้มลีกัษณะอยา่งไร 

หนังสือเวียนฉบบันี้มเีจตนารมณ์เพือ่สง่เสริมให้
สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกจิดูแลและ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์
เศรษฐกจิเป็นการช่ัวคราว เช่น COVID-19 
สงครามการค้า และภัยแล้งและยังคงมีศักยภาพ
ในการพลิกฟื้นธุรกิจ โดยสถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพิจารณาลูกหนี้ที่เข้าข่าย
ตามเกณฑ์ที่ใช้ภายในของสถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบธุรกิจ เช่น ก าหนดลักษณะของลูกหนี้
แบบกว้าง หรืออุตสาหกรรมหรือพื้นที่ที่ได้รบั
ผลกระทบ เป็นต้น ทั้งนี ้ต้องไมเ่ป็นอปุสรรคใน
การให้ความช่วยเหลือลูกหนี ้

1.3 กรณีลูกหนี้มีสินเช่ือหลายประเภท เช่น สินเช่ือ 
revolving loan เพื่อประกอบธุรกจิ สินเช่ือบัตร
เครดิต สินเช่ือที่ใช้ที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกัน 
สถาบันการเงินสามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้

สถาบันการเงนิสามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ให้แก่ลูกหนี้ได้ทุกประเภทสินเช่ือ โดยใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายการให้ความช่วยเหลือและแนวทาง 
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ให้แก่ลูกหนี้รายดังกล่าวส าหรับสินเช่ือทุกบัญชี 
ตามแนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นี้
ได้หรือไม ่

การพิจารณาลกูหนี้ที่ไดร้ับผลกระทบจากเหตุ
ดังกล่าวทีส่ถาบันการเงินก าหนดไว้ 

1.4 สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกจิสามารถเปลี่ยน
ประเภทหนี ้โดยรวมหนีบ้ัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด 
เป็น term loan ได้หรอืไม ่

สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกจิสามารถให้
ความช่วยเหลือลูกหนีท้ี่ได้รับผลกระทบโดยการ
รวมและเปลี่ยนประเภทหนี้เป็น term loan 
ได้ไม่เกินยอดคงค้างเดมิของหนี้น้ันรวมกนั โดย
ไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับเพดาน
วงเงินและจ านวนรายตามหลักเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้อง
กับสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ และไม่
ต้องยกเลิกบัตรเครดิตของลูกหนี้นั้น ตามที่
ก าหนดในข้อ 5.3 ของหนังสือเวียนฉบบันี้  

1.5 ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต สินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้
การก ากบั สนิเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก ากับ ที่มิใช่สถาบันการเงินและมิใช่
บริษัทลกูในกลุม่ Solo Consolidation ของสถาบัน
การเงินให้ความช่วยเหลือลูกหนีท้ี่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 
จะบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินเช่ือที่ได้มีปรับปรุง
โครงสร้างหนีต้ามหนังสือเวียนฉบับนี้ อย่างไร 

ให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต สินเช่ือส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับ สินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบ
อาชีพภายใตก้ารก ากบั ทีม่ิใช่สถาบันการเงินและ
มิใช่บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation 
ของสถาบันการเงิน (ผูป้ระกอบธุรกจิ) อ้างอิง
แนวทางการบันทกึบญัชีตามที่มาตรฐานการบญัชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนด  
 

1.6 กรณีสถาบันการเงินปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับ
ลูกหนี้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 
ธันวาคม 2564 ตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ของหนังสือเวียนฉบับนี้ หลังจากนั้น (ตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป) สถาบันการเงิน
จะต้องถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดช้ันและกันเงิน
ส ารองส าหรับลูกหนี้ดังกล่าวอย่างไร 

สถาบันการเงินจะยังคงจัดช้ันเดิม ณ วันที่ 1 
มกราคม 2565 โดยติดตามคุณภาพลูกหนี้นั้น
ว่าสามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาหรือไม่ โดยหาก
ลูกหนี้ยังสามารถช าระหนี้ได้ ก็จะยังไม่ปรับช้ัน
ไปยังช้ันที่มีความเสี่ยงสูงกว่า ซึ่งเป็นไปตาม
หลักการติดตามคุณภาพหนี้โดยปกติของ
สถาบันการเงิน 

2. กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ี 
2.1 สถาบันการเงินให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทาง 

การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 
ถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 
(troubled debt restructuring: TDR) หรือไม่ และ
ต้องรายงาน“วันที่ปรับปรงุโครงสร้างหนี้” ตอ่
บริษัทข้อมลูเครดิตแหง่ชาติ (NCB) อย่างไร 

ให้พิจารณาแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
1) กรณีลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) ถือเป็นการ

ปรับปรงุโครงสร้างหนี้ที่มปีัญหา (TDR) และ
ต้องรายงาน “วันที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้” 
ต่อ NCB  

2) กรณีลกูหนีท้ี่ไม่ด้อยคุณภาพ (non-NPL) ไม่ถือ
ว่าเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทีม่ีปัญหา และ 
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ไม่ต้องรายงาน “วันที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้”
ต่อ NCB 

2.2 กรณีสถาบันการเงินปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่
ลูกหนีท้ี่ถูกจัดช้ันด้อยคุณภาพ (NPL) แตย่ังไม่ค้าง
ช าระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกัน
เกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือนนับแต่วันถึงก าหนด
ช าระ (จัดช้ันเชิงคุณภาพ) สถาบันการเงินจะต้อง
รายงาน“วันที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้” ต่อบริษัท
ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (NCB) หรือไม ่

สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกจิที่ NCB รบั
เป็นสมาชิกต้องรายงาน “วันทีป่รบัปรุง
โครงสร้างหนี้” ต่อ NCB ส าหรบัการปรบัปรุง
โครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพ เฉพาะ
กรณีทีลู่กหนี้ค้างช าระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็น
ระยะเวลารวมกันเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน
นับแต่วันถึงก าหนดช าระ  

2.3 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามแนวทางของ
หนังสือเวียนฉบับนี้ ให้สถาบันการเงินค านวณ
ส่วนสูญเสียอย่างไร 

ให้สถาบันการเงินค านวณส่วนสูญเสียจากการ
ปรับปรงุโครงสร้างหนี้ตามทีก่ าหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน โดยในกรณีที่การปรับปรงุโครงสร้างหนี้
ท าให้อัตราดอกเบี้ยที่แทจ้รงิเดิม (original EIR) 
ไม่สะทอ้นประมาณการกระแสเงนิสดที่จะได้รับจาก
สินเช่ือนั้นแล้ว สถาบันการเงินสามารถใช้ EIR ใหม่ 
(current EIR) เป็นอัตราค านวณมูลค่าปัจจุบัน
ของสินเช่ือที่ปรับปรงุโครงสร้างหนี้ได้  

2.4 การปรับปรุงโครงสร้างหนีร้ะหว่างวันที่ 1 มกราคม 
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามหนังสือเวียน
ฉบับนี้ สถาบันการเงินสามารถก าหนดระยะเวลา
ของสัญญาปรับปรงุโครงสร้างหนี้เกินกว่า 31 
ธันวาคม 2564 ไดห้รอืไม่ และหากลกูหนี้ไมส่ามารถ
ปฏิบัติได้ตามเงือ่นไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
สถาบันการเงินสามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตาม
มาตรการดงักล่าวได้อีกหรอืไม ่

การปรับปรุงโครงสร้างหนีท้ี่จะเข้าลกัษณะตาม
หนังสอืเวียนฉบบันี้ จะครอบคลมุถึงการปรบัปรงุ
โครงสรา้งหนีท้ีเ่กิดข้ึนในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งสถาบันการเงิน
สามารถก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาการช าระหนี้ได้
ตามความเหมาะสม  ซึ่งควรสอดคล้องกับ
ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้  
นอกจากนี้ สถาบันการเงินอาจพิจารณาปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ใหก้ับลูกหนีเ้พิม่เตมิในภายหลงัได้
หากมีเหตุอันสมควร ซึ่งหากการปรับปรุงโครงสร้าง
หนี้ดังกล่าวอยู่ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ก็จะเข้าขอบเขตหนงัสอืเวียนฉบบันี้เช่นกัน 

2.5 สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
สามารถเปลี่ยนประเภทหนีบ้ัตรเครดิตของลูกหนี ้
ที่มีศักยภาพหรือมีพฤติกรรมในการช าระหนี้ที่ดี 
แต่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่ง 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ได้หรือไม่ 

สถาบันการเงินและผูป้ระกอบธุรกจิบัตรเครดิต
สามารถเปลี่ยนประเภทหนี้บัตรเครดิตของลูกหนี ้
ที่มีศักยภาพหรือมีพฤติกรรมในการช าระหนี้ที่ดี 
แต่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่ง 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยได้ โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่ ธปท. ฝนส.(21)  
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ว.17/2563 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขในการประกอบ
ธุรกจิบัตรเครดิต ซึง่ก าหนดให้โอนหนีห้รอืเปลี่ยน
ประเภทหนี้ทีเ่กดิจากการใช้บัตรเครดิตไปเปน็หนี้
ตามสัญญาสินเช่ือประเภทอื่นได้ โดยไม่ต้องยกเลิก
การใช้บตัรและบญัชีบัตรเครดติส าหรบัลูกหนีท้ี่มี
ศักยภาพหรอืมพีฤตกิรรมในการช าระหนี้ที่ดี โดย
มีเงื่อนไขดงันี ้
1) วงเงินของสินเช่ือที่เปลี่ยนประเภทใหม่

เมื่อรวมกับยอดคงเหลือของวงเงินบัตรเครดิต
เดิมแล้ว ต้องไมเ่กินกว่าวงเงินที่เคยอนุมัติของ
บัตรเครดิตนั้น ตลอดระยะเวลาทีลู่กหนี้ยังคง
ผ่อนช าระสินเช่ือทีเ่ปลี่ยนประเภทใหม่ดงักล่าว 

2) การโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้ของ
บัตรเครดิตนี้ ควรด าเนินการเพื่อประโยชน์
แก่ลกูหนีเ้ป็นหลกั เช่น การลดดอกเบี้ย ค่าปรบั 
ค่าบรกิาร หรือค่าธรรมเนียม อยา่งมีนัยส าคัญ 

3. กำรจัดชั้นและกำรกันเงินส ำรอง 
3.1 กรณีสถาบันการเงินมีแนวทางในการให้ความ

ช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการในหนังสือเวียน
ฉบับนี้ ให้สถาบันการเงินจัดช้ันลูกหนี้ที่ได้รับ
ความช่วยเหลืออย่างไร 

ให้สถาบันการเงินจัดช้ันลูกหนี้ตามมาตรการ 
ดังนี้ 
- กรณีลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ (non-NPL) 

สามารถจัดช้ันลูกหนี้ดังกล่าวเป็นช้ันที่ไม่มีการ
เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้าน
เครดิต (performing หรือ stage 1) ได้ทันที 
หากวิเคราะห์ฐานะและกจิการของลกูหนี้แล้ว
เห็นว่าลูกหนีส้ามารถปฏิบัติตามสัญญาการ
ปรับปรงุโครงสร้างหนี้ได ้

- กรณีลูกหนีท้ี่ด้อยคุณภาพ (NPL) สามารถจัด
ช้ันลูกหนี้ดังกล่าวเป็นช้ัน performing ได้ 
หากลกูหนีส้ามารถช าระเงนิตามสญัญาปรบัปรงุ
โครงสร้างหนี้ใหม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน
หรือ 3 งวดการช าระเงิน แล้วแต่ระยะเวลาใด
จะนานกว่า 

- กรณีสถาบันการเงินมีการพจิารณาใหส้ินเช่ือ
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (working capital) 
แก่ลูกหนี้เพิ่มเติม เพื่อเสริมสภาพคล่องให้
ลูกหนี้สามารถด าเนินธุรกจิได้อย่างต่อเนื่องใน
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ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สถาบันการเงิน
สามารถจัดช้ันสินเช่ือดงักล่าวเป็นรายบัญชีได้ 
หากลกูหนีม้ีกระแสเงินสดรองรบัการช าระหนี้ 

3.2 สินเช่ือประเภทเงินทุนหมุนเวียน (working capital) 
ตามหนังสือเวียนฉบบันี้ หมายความรวมถงึสินเช่ือ
ประเภทใดบ้าง 

สินเช่ือเงินทุนหมุนเวียนตามมาตรการนี้ที่ให้แก่
ลูกหนีเ้พิ่มเติม ควรเป็นการเสริมสภาพคล่อง
ให้ลูกหนี้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
ในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดย
สถาบันการเงินสามารถพจิารณาใหส้ินเช่ือ
ประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้
ลูกหนี้ได้ตามนโยบายในการช่วยเหลือลูกหนี้
ของสถาบันการเงิน 

3.3 กรณีสถาบันการเงินใหค้วามช่วยเหลอืลกูหนี้ที่ด้อย
คุณภาพ (NPL) โดยการปลอดการช าระเงนิต้นและ
ดอกเบีย้เป็นระยะเวลา 12 เดอืน หลงัจากนัน้ให้
ลูกหนี้จา่ยช าระเงินตามสญัญาปรับปรุงโครงสร้าง
หนี้ใหม่ ให้สถาบันการเงินจัดช้ันลูกหนี้ที่ไดร้ับความ
ช่วยเหลืออย่างไร 

ในช่วงที่สถาบันการเงินให้ความช่วยเหลือลกูหนี้
โดยการปลอดการช าระเงินต้นและดอกเบี้ย ให้คง
การจัดช้ันเดมิของลูกหนี้ดังกล่าว จนกว่าลูกหนี้
จะสามารถช าระเงินตามสัญญาปรับปรุง
โครงสรา้งหนีใ้หม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน
หรือ 3 งวดการช าระเงิน แล้วแต่ระยะเวลาใด
จะนานกว่า จึงจะสามารถจัดช้ันลูกหนี้ดังกล่าว
เป็นช้ัน performing ได ้

3.4 กรณีสถาบันการเงินปรบัปรุงโครงสร้างหนี้ตาม
แนวทางในการให้ความช่วยเหลอืในหนงัสอืเวียน
ฉบับนี้แล้ว ต่อมาลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ตาม
สัญญาใหม่ได ้ให้สถาบันการเงินจัดช้ันลูกหนี้
ดังกล่าวอย่างไร 

ให้สถาบันการเงินจัดช้ันลูกหนี้โดยถือปฏิบัติ
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดช้ันและการกันเงินส ารอง
ของสถาบันการเงิน เช่น พิจารณาจากปัจจัย
การเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยง
ด้านเครดิต (significant increase in credit risk: 
SICR) และข้อบ่งช้ีการด้อยค่า (credit impaired) 
ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 
ทั้งนี้ สถาบันการเงินสามารถน าแนวทางการ
พิจารณา SICR ของ ธปท. ตามที่ก าหนดใน
เอกสารแนบมาใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นได้ เพื่อใช้
เป็นการช่ัวคราวในการช่วยเหลือลูกหนี้ตาม
หนังสือเวียนฉบบันี้ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

3.5 สถาบันการเงินสามารถน าแนวทางการพิจารณา 
SICR ของธนาคารแห่งประเทศไทยตามที่ก าหนด

สถาบันการเงินสามารถน าแนวทางการพิจารณา 
SICR ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามเอกสารแนบ
มาใช้เป็นการช่ัวคราวในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
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ในเอกสารแนบมาใช้เป็นการช่ัวคราวกับลูกหนี้
ประเภทใด 

2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กับลูกหนี้ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่สง่ผลกระทบ
ต่อเศรษฐกจิไทยตามหนังสือเวียนฉบบันี้เท่านั้น  

3.6 สถาบันการเงินสามารถใช้แนวทางการกันเงิน
ส ารองของหนังสือเวียนฉบับนี้ในการค านวณ 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน (ECL) 
จากยอดสินเช่ือคงค้างเฉพาะส่วนของวงเงินที่
เบกิใช้แล้ว เฉพาะกบัลูกหนี้ทีป่รบัปรงุโครงสรา้งหนี้
ตามแนวทางในการให้ความช่วยเหลือของ
หนังสือเวียนฉบบันี้ ใช่หรือไม่  

สถาบันการเงินสามารถใช้การกันเงินส ารอง
ตามข้อ 3.3 (2) ของหนังสอืเวียนฉบบันี้ในการ
ค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 
(ECL) จากยอดสินเช่ือคงค้างเฉพาะส่วนของ
วงเงินทีเ่บกิใช้แล้ว ส าหรบัวงเงินใหส้ินเช่ือของ
ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทีส่่ง 
ผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทยตามหนังสือเวียน
ฉบับนีเ้ท่านั้น  
อย่างไรก็ดี ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้
สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามประกาศธนาคาร
แหง่ประเทศไทยว่าด้วยหลกัเกณฑก์ารจัดช้ัน
และการกันเงินส ารองของสถาบันการเงิน 

3.7 สถาบันการเงินสามารถก าหนดมาตรการในการ
ช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินเอง โดยมี
นโยบายในการจัดช้ันและกันเงินส ารองทีเ่ข้มงวด
กว่าแนวทางในการให้ความช่วยเหลือของหนังสือเวียน
นีไ้ด้หรือไม่ เช่น ก าหนดระยะเวลาติดตามผลการ
ปฏิบัติตามสญัญาปรบัปรุงโครงสร้างหนี้ที่นานกว่า 
3 เดือน หรือตั้งส ารองส าหรับ unused line 
ได้หรือไม ่

เจตนารมณ์ของหนังสือเวียนฉบับนี้ เพื่อให้
สถาบันการเงนิให้ความช่วยเหลอืลกูหนีพ้รอ้มกับ
ผ่อนผันใหส้ถาบันการเงินถือปฏิบัติตามแนวทาง
ที่ก าหนดตามหนังสือเวียนแทนหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดเป็นการทั่วไปได้ อย่างไรก็ดี สถาบันการเงิน
สามารถก าหนดนโยบายภายในที่ เข้มงวดกว่า
มาตรการตามหนังสือเวียนได้ แต่ต้องไม่เป็น
อุปสรรคในการช่วยเหลือลูกหนี้ 
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงคาดหวัง
ให้สถาบันการเงินพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ด้านเงินทุนและสภาพคล่องแก่ลูกหนี้ที่มีศักยภาพ
ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วตั้งแต่เริ่มมีสัญญาณ
ของการมีปัญหาในการช าระหนี้  เพื่อให้ลูกหนี้
สามารถพลิกฟื้นกลับมาด าเนินธุรกจิได้ตามปกต ิ

3.8 กรณีลูกหนี้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้มาตรการให้ความ
ช่วยเหลือของหนงัสือเวียนฉบับนี้ สถาบันการเงิน 
จะต้องถือปฏิบัตเิกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดช้ันและ
การกันเงินส ารองอย่างไร 

ส าหรับลูกหนี้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้แนวทางในการให้
ความช่วยเหลือของหนังสือเวียนฉบับนี้ ให้
สถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ใช้หลักเกณฑ์การจัดช้ันและการกันเงินส ารอง 
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
หลกัเกณฑก์ารจัดช้ันและการกันเงินส ารองของ
สถาบันการเงิน รวมถึงค าถาม-ค าตอบแนบท้าย
ประกาศดงักล่าวทีเ่กี่ยวข้อง  
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4. แบบรำยงำนกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
4.1 แบบรายงานการให้ความช่วยเหลือลกูหนี้ที่ไดร้ับ

ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย ก าหนดความถ่ีในการจัดท า และ
ระยะเวลาการจัดสง่อย่างไร 

(ปรบัปรุงเมื่อ 18 มกราคม 2564) 

แบบรายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
ที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ที่สง่ผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทย จัดท าเป็นรายเดือน ภายใน 
21 วัน นับจากวันสิ้นเดือน เริ่มตั้งแต่งวดสิ้น
เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนธันวำคม 2563 
โดยให้ยกเลิกแบบรำยงำนน้ีนับตั้งแต่งวด
เดือนมกรำคม 2564 เป็นต้นไป (อ้ำงอิงตำม
อีเมลแจ้งยกเลิกเมื่อวันท่ี 18 มกรำคม 2564) 

4.2 สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกจิจะจัดส่งแบบ
รายงานการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างไร 

ให้จัดส่งรายงานในรูปแบบ excel file ผ่านระบบ
บริหารข้อมูล Data Management System 
(DMS) ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสามารถ
อ้างองิรายละเอยีดเพิม่เตมิผ่านทาง website 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

4.3 สถาบันการเงินและผูป้ระกอบธุรกิจจะถือปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรายงานการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร ส าหรบักรณีดงัต่อไปนี ้
1) สถาบันการเงินและผูป้ระกอบธุรกิจไมม่ีลูกหนี้ที่

เข้าข่ายตามหนังสือเวียนฉบับนี้ 
2) สถาบันการเงินและผูป้ระกอบธุรกิจไม่มีนโยบาย

การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามหนงัสอืเวียน
ฉบับนี้ (จนถึง 31 ธ.ค. 64) 

3) สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบธุรกจิยังไม่มกีารให้
ความช่วยเหลือลูกหนี้ (อาจพจิารณาให้ความ
ช่วยเหลือในอนาคต) 

กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2  
สถาบันการเงนิและผู้ประกอบธุรกจิไม่ตอ้งจัดท า
แบบรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ให้แจ้งยืนยันการไม่
จัดท าแบบรายงานดงักล่าวมายังเจ้าหน้าทีส่ัมพันธ์ 
สายก ากับสถาบันการเงิน 1 ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ผ่านทาง email) เพื่อทราบต่อไป 
กรณีที่ 3  
ในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ 
ให้จัดส่งแบบรายงานโดยแสดงข้อมูลเป็น “ศูนย”์  

4.4 ในระยะแรก หากสถาบันการเงินและผู้ประกอบ
ธุรกิจก าหนดเป้าสินเช่ือแล้วต่อมามีการปรับแก้
เป้าหมายสินเช่ือดังกล่าวเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์
เศรษฐกิจในภายหลัง (หรือยังไม่ได้ก าหนดเป้าสินเช่ือ
อย่างชัดเจน) สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกจิ 
จะต้องรายงานข้อมลูการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร 

ให้รายงานเป้าสินเช่ือรายปีตามแนวทางในการ
ให้ความช่วยเหลือดังกล่าวตามที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนด โดยสถาบันการเงินและ 
ผู้ประกอบธุรกิจ สามารถปรับเป้าสินเช่ือได้ 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง อย่างไรก็ดี  
หากยังไม่สามารถก าหนดเป้าสินเช่ือตามมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือได้ ให้ระบุในหมายเหตุเพื่อ
ช้ีแจงถึงเหตุผลและแผนการด าเนินการเพื่อจัดท า
เป้าสินเช่ือต่อไป พรอ้มจัดเกบ็หลกัฐานและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกบัการท าแผนก าหนดเป้าสินเช่ือไว้ที่
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สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกจิ เพื่อให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยสามารถตรวจสอบได้เมื่อร้องขอ 

4.5 กรณีกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีสถาบันการเงิน
เป็นบริษัทแม่และมบีริษัทลูกในกลุ่ม Solo 
Consolidation ทีป่ระกอบธุรกจิบตัรเครดิตทีม่ิใช่
สถาบันการเงนิ ประกอบธุรกจิสนิเช่ือส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับที่มิใช่สถาบันการเงิน และประกอบ
ธุรกจิสินเช่ือรายยอ่ยเพือ่การประกอบอาชีพภายใต้
การก ากับที่มิใช่สถาบันการเงิน กลุ่มธุรกิจทาง
การเงินดังกล่าวจะรายงานข้อมูลในแบบรายงาน
การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร 

ให้จดัสง่รายงานโดยรวมข้อมลูของ “บริษัทลกูใน
กลุ่ม Solo Consolidation” ในแบบรายงาน
ของสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทแม่ 

4.6 ตามที่ก าหนดในข้อ 2 ของหนงัสือเวียนฉบับนี้  
กรณีสถาบันการเงินและผูป้ระกอบธุรกจิให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพโดยปรับปรงุ
โครงสร้างหนี้และไม่มีส่วนสูญเสียเกิดข้ึน จะไม่ถือว่า
เป็นการปรบัปรุงโครงสร้างหนี้ (Debt Restructuring)  
สถาบันการเงนิและผู้ประกอบธุรกจิจะตอ้งรายงาน
ข้อมูลดงักล่าวในแบบรายงานการให้ความช่วยเหลอื
ลูกหนีท้ี่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทีส่่งผล
กระทบต่อเศรษฐกจิไทยหรือไม ่

ให้สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบธุรกจิรายงาน
ข้อมูลดังกล่าวในแบบรายงานด้วย เนื่องจาก 
เจตนารมณ์ของแบบรายงานนี้ คือ การติดตาม
ยอดของสินเช่ือที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบ
ธุรกิจให้ความช่วยเหลือทั้งหมด  
 

4.7 แบบรายงานการให้ความช่วยเหลือลกูหนี้ที่ไดร้ับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทยก าหนดให ้
1) สถาบันการเงินและผูป้ระกอบธุรกิจรายงานยอด

สินเช่ือที่ให้ความช่วยเหลอืตามมาตรการที่ก าหนด 
โดยให้กรอกข้อมลูยอดสินเช่ือของลูกหนี้ที่ให้
ความช่วยเหลอืก่อนวันทีป่รบัปรงุโครงสร้างหนี้ 
หลงัจากนั้นในเดือนถัดไป ใหร้ายงานยอดคงค้าง 
ณ สิ้นเดอืนทีร่ายงาน  

2) สถาบันการเงินและผูป้ระกอบธุรกิจรายงาน
ข้อมูลการจดัช้ันของลกูหนี้ โดยระบเุปน็ช้ันของ
ลูกหนีก้อ่นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  

กรณีทีส่ถาบันการเงินและผูป้ระกอบธุรกิจให้ความ
ช่วยเหลอืลกูหนีท้ั้งรายใหม่และรายเดิม จะมีแนวทาง
ในการรายงานอย่างไร 

ให้สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบธุรกจิรายงาน
ยอดลูกหนีร้ายใหม่ด้วยยอดสนิเช่ือของลูกหนี้ที่
ให้ความช่วยเหลือก่อนวันที่ปรบัปรุงโครงสร้างหนี้ 
และรายงานยอดลกูหนีร้ายเดิมด้วยยอดคงค้าง
สินเช่ือ ณ สิ้นเดือน นอกจากนี้ ส าหรบัการจดัช้ัน
ของลกูหนี้ ใหร้ายงานช้ันของลูกหนี้เป็นช้ันก่อนการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แม้ว่าภายหลงัการปรับปรุง
โครงสรา้งหนี้ ลกูหนีจ้ะมกีารจดัช้ันทีเ่ปลี่ยนแปลง
ไปแล้ว 
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4.8 ผู้ประกอบธุรกจิที่ไม่ใช่บริษัทลกูในกลุ่ม Solo 

Consolidation ของสถาบนัการเงนิ จะรายงานยอด
สินเช่ือและจ านวนลูกหนี้ที่ให้ความช่วยเหลือที่
ก าหนดใหจ้ าแนกเป็น stage 1-3 ตามแบบรายงาน
การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รบัผลกระทบจาก
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอยา่งไร 

อนุโลมให้ใช้ค านิยามส าหรับแบบรายงานการ
ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ดังนี้ 
1) stage 1 หมายถึง ลูกหนี้ที่ไม่ผิดนัดช าระ 

หรือลูกหนี้ที่ค้างช าระต้นเงินหรือดอกเบี้ย
เป็นระยะเวลารวมกันไม่เกิน 1 เดือนนับแต่
วันถึงก าหนดช าระ 

2) stage 2 หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างช าระต้นเงิน
หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 
1 เดือนนับแต่วันถึงก าหนดช าระ แต่ไม่เกิน 
3 เดือนนับแต่วันถึงก าหนดช าระ 

3) stage 3 หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างช าระต้นเงิน
หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 
3 เดือนนับแต่วันถึงก าหนดช าระ 

4.9 กรณีทีส่ถาบันการเงินให้สินเช่ือประเภทเงินทุน
หมุนเวียน (working capital) เพิ่มเติมแกลู่กหนี้
ตามแนวทางในการให้ความช่วยเหลือของ
หนังสอืเวียนฉบบันี้ จะรายงานข้อมลูในแบบรายงาน
การให้ความช่วยเหลือลูกหนีท้ี่ได้รบัผลกระทบจาก
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร 

ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจ
รายงานข้อมูลวงเงินสินเช่ือประเภทเงินทุน
หมุนเวียน (working capital) ที่ให้เพิ่มเติม
แก่ลูกหนี้ตามแนวทางในการให้ความ
ช่วยเหลือของหนังสือเวียนฉบับนี้ ในหัวข้อ 
“ยอดสินเช่ือที่ให้เพิ่มเติม” 
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