ค ถ ม - ค ตอบแนบท ยหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝนส.(01)ว.648/2563
เรื่อง ม ตรก รก รใหคว มช่วยเหลือลูกหนี้ร ยย่อยเพิ่มเติมในช่วงสถ นก รณก รระบ ด
ของ COVID-19 ระยะที่ 2 ลงวันที่ 19 มิถุน ยน 2563
ขอ
คถม
ขอบเขต
1 การเขารวมมาตรการมีขอจากัดหรือไม อยางไร
หากลูกหนีเคยเขารวมมาตรการเดิมแลว ลูกหนี
ยังสามารถเขารวมมาตรการใหมไดหรือไม
2

การปรับลดเพดานอัตราดอกเบียตามมาตรการ
สาหรับสินเชือทีทาสัญญากอนวันทีหนังสือฉบับ
นีมีผลบังคับใช มีแนวทางอยางไร

ค ตอบ
ผูประกอบธุรกิจตองใหทางเลือกกับลูกหนี โดยลูกหนีสามารถ
เปลียนมาเขารวมมาตรการใหมนีได หากเปนประโยชนตอลูกหนี
โดยไมตองรอใหครบกาหนดสัญญาเดิม โดยผูประกอบธุรกิจตอง
พิจารณาชวยเหลือลูกหนีทีแจงความประสงค หรือตอบรับ (opt-in)
ทางเลือกทีผูประกอบธุรกิจจัดให
สินเชือบัตรเครดิตและสินเชือสวนบุคคลภายใตการกากับทีมี
ลักษณะวงเงินหมุนเวียน (revolving loan) ใหปรับลดเพดาน
อัตราดอกเบียตังแตวันที 1 ส.ค. 63 เปนตนไป ยกเวนหนีทีเกิด
จากการใชจายผานบัตรทีเกิดขึนกอนวันทีเพดานอัตราดอกเบีย
ใหมมีผลบังคับใชและมีการกาหนดระยะเวลาและกาหนด
จานวนเงินผอนชาระไวชัดเจน (เชน กรณีใชบัตรเครดิตซือ
สินคาโดยคิดอัตราดอกเบีย 1.5% 10 เดือน) ผูประกอบธุรกิจ
สามารถเรียกเกบดอกเบียไดตามสัญญาทีทาไวเดิมจนกวาหนี
ของรายการดังกลาวจะมีการชาระเสรจสิน
ตัวอยางการปรับลดเพดานดอกเบีย
สมมติใหงวดการใชบัตรเครดิต 22 มิ.ย. 63 – 21 ก.ค. 63 ณ
วันที 12 ก.ค. 63 ลูกหนีรูดซือสินคา 5,000 บาท หากลูกหนี
ผิดนัดชาระ ณ วันที 3 ส.ค. 63 ซึงเปนวันครบกาหนดจาย
ชาระ (due date) การคิดดอกเบียสาหรับยอดหนี 5,000 บาท
จะแบงเปน 2 ชวง ดังนี
(1) ระหวาง 12 ก.ค. 63 – 31 ก.ค. 63 ยอดซือสินคา 5,000
บาท จะใชอัตราดอกเบียทีเพดานเดิม 18%
(2) ระหวาง 1 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 ยอดซือสินคา 5,000
บาท จะใชอัตราดอกเบียทีเพดานใหม 16%

22 มิ.ย. 63
วันแรกของ
งวดบัตร
เครดิต

3

กรณีลูกหนีสินเชือรายใหม (New booking)
หลังวันที 1 มีนาคม 2563 ขอสมัครเขารวม

12 ก.ค. 63
รูดซือสินคา
5,000 บาท

21 ก.ค. 63
วันสรุปยอด

1 ส.ค. 63
เพด นใหม่
16% มีผล
บังคับใช

3 ส.ค. 63
วันครบ
กาหนดจาย
ชาระ
(Due date)

สินเชือสวนบุคคลภายใตการกากับทีผอนชาระเปนงวด หรือ
สินเชือทีมีทะเบียนรถเปนประกัน ใหปรับลดเพดานอัตรา
ดอกเบียสาหรับสินเชือทีทาสัญญาใหมตังแตวันที 1 ส.ค. 63
เปนตนไป
กรณีผูประกอบธุรกิจจะใหความชวยเหลือแกลูกหนีรายใหมทีอนุมัติ
สินเชือหลัง 1 มี.ค. 63 ขอใหผูประกอบธุรกิจกาหนดนโยบาย
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5

6

7

8
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โครงการ อาทิเชน เพิงไดรับสินเชือจากผู
ประกอบธุรกิจแลวไดรับผลกระทบดาน
เศรษฐกิจในเวลาไลเลียกัน จะสามารถไดรับ
ความชวยเหลือตามมาตรการขันตาของ
หนังสือเวียนนีหรือไม
ผูประกอบธุรกิจสามารถถือเอาการสมัครเขา
โครงการ หรือการกดตอบรับ (Opt-in) โครงการ
ชวยเหลือเปนการแสดงขอมูลการไดรับ
ผลกระทบ แทนการเรียกเกบเอกสารไดหรือไม

ภายในสาหรับการใหความชวยเหลือ โดยอยางนอยตองไมเปน NPL
ณ วันทีสมัครเขามาตรการ และไมเปนการชวยเหลือในงวดแรกของ
การผอนชาระ

หากผูประกอบธุรกิจมีขอมูลลูกหนีเพียงพอตอการพิจารณาใหความ
ชวยเหลือ ผูประกอบธุรกิจไมจาเปนตองขอเอกสารจากลูกหนี
เพิมเติมได เชน ผูประกอบธุรกิจมีขอมูลการประกอบอาชีพของ
ลูกหนีอยูแลววาลูกหนีมีอาชีพใด และเปนอาชีพทีไดรับผลกระทบ
หรือไม โดยผูประกอบธุรกิจสามารถใหความชวยเหลือกับลูกหนีทัง
ทีไดรับผลกระทบทางตรงและทางออม
กรณีทีมีการพักชาระคางวด (เงินตนและ
ลูกหนีสามารถเลือกออกจากมาตรการดังกลาวได โดยแจงความ
ดอกเบีย) ลูกหนีสามารถเลือกออกจากมาตรการ ประสงคใหกับผูประกอบธุรกิจทราบ
ดังกลาวหลังจากการเขารวมมาตรการขันตาได ทังนี ลูกหนีตองปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงกับผูประกอบธุรกิจ
หรือไม
แตผูประกอบธุรกิจจะคิดคาธรรมเนียม/เบียปรับหรือดอกเบียผิดนัด
ชวงพักชาระไมได
หากลูกหนีเลือกออกจากมาตรการพักชาระคา เนืองจากการพักชาระหนีไมถือวาเปนการปฏิบตั ิผิดเงือนไขหรือ
งวดแลว สาหรับคางวดทีไดพักชาระหนีกอนออก สัญญา ดังนัน ลูกหนีไมตองเสียคาธรรมเนียม/เบียปรับหรือดอกเบีย
จากมาตรการ ลูกหนีตองเสียคาธรรมเนียม/เบีย ผิดนัดชวงพักชาระ หากการพักชาระคางวดเปนไปตามมาตรการขัน
ปรับสาหรับการชาระเงินลาชาหรือไม และจะมี ตานีหรือตามโครงการชวยเหลือเพิมเติมของผูประกอบธุรกิจแตละ
ผลตอขอมูลเครดิตบูโรหรือไม
ราย และไมมีผลตอขอมูลเครดิตบูโรหากยังคงสามารถชาระหนีได
ตามกาหนด
ในกรณีทีผูประกอบธุรกิจพิจารณาวาลูกหนีไม
กรณีทีผูประกอบธุรกิจพิจารณาแลววาลูกหนีไมเขาขายไดรับ
เขาขายไดรับผลกระทบจากสถานการณการ
ผลกระทบจากสถานการณการระบาดของ COVID-19 และสามารถ
ระบาดของ COVID-19 แตประสงคขอเขา
ชาระหนีไดตามปกติ ใหผูประกอบธุรกิจชีแจงเหตุผลใหกับลูกหนี
มาตรการชวยเหลือขันตาของผูประกอบธุรกิจ
และนาเสนอสิทธิประโยชนใหแกลูกหนีเพือเปนแรงจูงใจใหลูกหนี
ซึงผูประกอบธุรกิจเหนวามาตรการดังกลาวไม
ยังคงปฏิบัติตามสัญญา เชน การลดดอกเบียสาหรับลูกหนีทีผอน
เหมาะสมกับสถานะและความสามารถในการ
ชาระไดตามปกติ เปนตน
ชาระของลูกหนี ผูประกอบธุรกิจสามารถปฏิเสธ
การใหความชวยเหลือดังกลาวไดหรือไม
ลูกหนีไมเปน NPL ณ 1 มี.ค. 63 แตมีวันคาง
ใหผูประกอบธุรกิจยังคงสามารถใหความชวยเหลือลูกหนีได โดย
ชาระ และไดเขารวมมาตรการระยะแรก ตอมา พิจารณามาตรการชวยเหลือใหสอดคลองกับความสามารถในการ
ไมสามารถปฏิบัตไิ ดตามเงือนไขได จึงกลายเปน ชาระหนีของลูกหนี
NPL ในกรณีนีลูกหนีดังกลาวจะยังสามารถเขา ทังนี กรณีลูกหนีเขารวมมาตรการระยะแรกโดยลดคางวด
รวมมาตรการระยะที 2 ไดหรือไม และให
ใหรายงานสถานะลูกหนีตามวันคางชาระทีแทจริง หรือกรณีลูกหนี
รายงานวันคางชาระอยางไร
ไดพักชาระคางวด (เงินตนและดอกเบีย) ใหหยุดนับวันคางชาระ
ในชวงทีมีการพักชาระหนีและคงการจัดชันเดิม
กรณีลูกหนีไมเปน NPL ณ วันที 1 มี.ค. 63 และ สัญญา DR/TDR คือสัญญาการปรับปรุงโครงสรางหนีทัวไป ดังนัน
ไดเขารวมมาตรการระยะแรก ตอมาไมสามารถ หากลูกหนีปฏิบัติตามเงือนไขดังกลาวไมได กยังสามารถเขารวม
ปฏิบัติไดตามเงือนไข จึงกลายเปน NPL แตผู
มาตรการระยะที 2 ได
ประกอบธุรกิจใหความชวยเหลือโดยการทา
TDR ใหแกลูกหนี จนมีวันคางชาระนอยกวา 90
วัน กรณีนลูี กหนีดังกลาวจะสามารถเขารวม
มาตรการระยะที 2 ไดหรือไม

10 ลูกหนีเปน NPL ณ วันที 1 มี.ค. 63 ตอมามีเงิน
กอนมาชาระหนีจนถอดจากสถานะ NPL จะยัง
สามารถเขารวมมาตรการระยะ 2 ไดหรือไม

เนืองจากลูกหนีมีสถานะเปน NPL ณ วันที 1 มี.ค. 63 จึงไมสามารถ
เขารวมมาตรการขันตาระยะ 2 ได อยางไรกตาม หากตอมาลูกหนี
สามารถจายชาระหนีจนสามารถถอดจากสถานะ NPL ได และ
ไดรับผลกระทบ ถาผูประกอบธุรกิจประสงคจะชวยเหลือลูกหนี
กสามารถพิจารณาใหความชวยเหลือในลักษณะเดียวกับมาตรการ
ขันตาได
11 ผูประกอบธุรกิจสามารถใหความชวยเหลือที
ผูประกอบธุรกิจสามารถใหความชวยเหลือทีดีกวามาตรการขันตา
ดีกวามาตรการขันตา โดยไมถือวาเปนการผิดนัด ได โดยหากมีการพักชาระหนีไมถือวาเปนการผิดนัดชาระหนี ตลอด
ชาระหนี ใชหรือไม
ชวงระยะเวลาของการพักชาระหนีนัน
12 การลดเพดานดอกเบีย คาบริการตาง และเบีย การลดเพดานดอกเบีย คาบริการตาง และเบียปรับ (ดอกเบียฯ)
ปรับ (ดอกเบียฯ) ทีเกียวของกับบัตรเครดิต และ ทีเกียวของกับบัตรเครดิต และสินเชือสวนบุคคลภายใตการกากับ
สินเชือสวนบุคคลภายใตการกากับ ทีใหมีผล
ใหมีผลตังแตวันที 1 ส.ค. 63 เปนตนไป จนกวาจะมีประกาศ
ตังแตวันที 1 ส.ค. 63 เปนตนไปนัน จะสินสุด
เปลียนแปลง
เมือใด
ก รขย ยวงเงินบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภ ยใตก รก กับ
1 การขยายวงเงินสินเชือบัตรเครดิต และสินเชือ ผูประกอบธุรกิจตองทยอยลดวงเงินดังกลาว ตามความสามารถใน
สวนบุคคลภายใตการกากับทีมีลักษณะวงเงิน
การชาระหนีทีดีขึนของลูกหนี ใหเปนไปตามประกาศ ธปท. วาดวย
หมุนเวียน หรือทีผอนชาระเปนงวด สาหรับ
การกาหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงือนไขในการประกอบธุรกิจ
ลูกหนีทีมีพฤติกรรมการชาระหนีทีดีอยาง
สินเชือสวนบุคคลภายใตการกากับ และประกาศ ธปท. วาดวยการ
ตอเนืองตามมาตรการนี
กาหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงือนไขในการประกอบธุรกิจบัตร
ผูประกอบธุรกิจตองลดวงเงินใหเปนไปตาม
เครดิต ภายในวันที 1 ม.ค. 65
หลักเกณฑ ธปท. ภายในวันที 1 ม.ค. 65 หรือไม
2 การขยายวงเงินสินเชือสวนบุคคลภายใตการ
ผูประกอบธุรกิจยังคงตองปฏิบัตติ ามหลักเกณฑทีเกียวของ เชน
กากับทีมิใชสินเชือทีมีทะเบียนรถเปนประกัน
กรณีทผูี บริโภคมีรายไดหรือมีกระแสเงินสดหมุนเวียนเขาในบัญชี
สาหรับผูบริโภคทีมีรายไดหรือมีกระแสเงินสด
เงินฝากโดยเฉลียนอยกวา 30,000 บาท จะสามารถมีวงเงินสินเชือ
หมุนเวียนเขาในบัญชีเงินฝากโดยเฉลียนอยกวา สวนบุคคลภายใตการกากับทีมิใชสินเชือทีมีทะเบียนรถเปนประกัน
30,000 บาท ตอเดือน จากเดิมไมเกิน 1.5 เทา ทีไดรับจากผูประกอบธุรกิจอืน ไดไมเกิน 3 แหง ตามทีกาหนดใน
เปนไมเกิน 2 เทา ผูประกอบธุรกิจยังคงตอง
ประกาศ ธปท. วาดวยการกาหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงือนไข
ปฏิบัติตามหลักเกณฑอืน ทีเกียวของหรือไม ในการประกอบธุรกิจสินเชือสวนบุคคลภายใตการกากับ
อยางไร
3 การขยายวงเงินสินเชือบัตรเครดิต และสินเชือ ใหสามารถขยายวงเงินแกลูกหนีรายทีมีความจาเปนรายใหมไดเปน
สวนบุคคลภายใตการกากับตามทีกาหนดใน
การชัวคราว สินสุดวันที 31 ธ.ค. 64 ทังนี ใหผูประกอบธุรกิจ
หนังสือเวียนนี ใหรวมถึงลูกหนีรายใหมดวย
พิจารณาประวัติการชาระหนีจากแหลงขอมูลทีนาเชือถือ อาทิ
หรือไม เนืองจากมีการกาหนดวาจะตองมี
เครดิตบูโร ประกอบการขยายวงเงินดวย
พฤติกรรมการชาระหนีทีดีมาอยางตอเนือง โดย
สาหรับลูกหนีรายใหม ผูประกอบธุรกิจเหนวา
สามารถดูประวัติการชาระหนีไดจากเครดิตบูโร
ม ตรก รขั้นต่
1 สาหรับผลิตภัณฑสินเชือสวนบุคคลทีมีลักษณะ หากลูกหนีมีการชาระหนีเขามาแลวจะไดวงเงินกลับคืนมาใชไดอีก
เปนทังบัตรกดเงินสดและใหผอนชาระเปนงวดได จะพิจารณาไดวามีลักษณะเปนวงเงินหมุนเวียน (revolving loan)
โดยหากมีการชาระหนีเขามาจะมีวงเงินเหลือให ดังนัน จึงใหถือวาเปนสินเชือสวนบุคคลภายใตการกากับทีมี
ใชตอไป จะจัดผลิตภัณฑลักษณะดังกลาวเปน
ลักษณะวงเงินหมุนเวียน
สินเชือสวนบุคคลภายใตการกากับทีมีลักษณะ
วงเงินหมุนเวียน (revolving loan) ไดหรือไม
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มาตรการใหความชวยเหลือขันตาสาหรับสินเชือ
เพือทีอยูอาศัยและสินเชือทีมีทีอยูอาศัยเปน
หลักประกัน ทีใหพักชาระเงินตน 3 เดือน และ
พิจารณาลดดอกเบียใหตามความเหมาะสมของ
ลูกหนีนัน หมายถึง ใหลดอัตราดอกเบีย หรือลด
จานวนดอกเบียทีตองผอนชาระ

ตามมาตรการใหความชวยเหลือลูกหนีขันตานี ใหพิจารณาลด
ดอกเบียใหตามความเหมาะสมของลูกหนี โดยใหสามารถทาไดทัง
การลดอัตราดอกเบียและ/หรือลดจานวนเงินดอกเบีย โดยพิจารณา
ชวงเวลาทีจะลดตามความเหมาะสม
ทังนี ผูประกอบธุรกิจ ควรแจงรายละเอียดตาง ทีเกียวของกับ
ภาระการจายใหลูกหนีทราบ เชน จานวนเงินและระยะเวลาทีจะ
ไดรับสิทธิประโยชนจากการลดดังกลาว
มาตรการใหความชวยเหลือขันตาสาหรับสินเชือ (1) ใหผูประกอบธุรกิจพิจารณาระยะเวลาทีจะลดคางวดใหแก
สวนบุคคลภายใตการกากับทีผอนชาระเปนงวด
ลูกหนีไดตามความเหมาะสม โดยใหพิจารณาจาก
ทีกาหนดใหลดคางวดอยางนอยรอยละ 30 ของ
ความสามารถในการชาระหนีของลูกหนี
คางวดเดิม โดยคิดอัตราดอกเบียไมเกินรอยละ (2) คางวดเดิม หมายถึง คางวดกอนเขามาตรการชวยเหลือ (โดย
22 ตอป นัน
หากผูประกอบธุรกิจเคยมีมาตรการใหลดคางวดอยางนอยรอย
(1) ผูประกอบธุรกิจสามารถกาหนดระยะเวลา
ละ 30 ของคางวดเดิมมาแลวในมาตรการกอนหนา ให
ทีใหลดคางวดไดเองหรือไม
หมายถึงใหลดคางวดอยางนอยรอยละ 30 ตอไป)
(2) คางวดเดิม หมายถึงอะไร
(3) อัตราดอกเบียจะตองไมเกินรอยละ 22 ตอปตลอดอายุสัญญา
(3) ชวงเวลาทีใหลดอัตราดอกเบียเหลือไมเกิน
รอยละ 22 ตอป ใหหมายถึงเฉพาะชวงที
ลดคางวดใหหรือตลอดอายุสัญญา
มาตรการใหความชวยเหลือลูกหนีขันตาทีมี
ผูประกอบธุรกิจสามารถเปลียนประเภทหนีหรือโอนหนีดังกลาวเปน
แนวทางใหลูกหนีสามารถเปลียนประเภทหนี
สินเชือ term loan ทีมีระยะเวลานอยกวาหรือมากกวา 48 งวดได
หรือโอนหนีบัตรเครดิตหรือสินเชือทีมีลักษณะ ทังนี ใหพิจารณาตามความสามารถในการชาระหนีของลูกหนี
หมุนเวียน (แลวแตกรณี) เปนสินเชือทีมี
ระยะเวลา (term loan) 48 งวด หรือพิจารณา
ขยายระยะเวลาตามความสามารถในการชาระ
หนีของลูกหนี นัน ผูประกอบธุรกิจสามารถ
กาหนดระยะเวลานอยกวาหรือมากกวา 48 งวด
ไดหรือไม
ผูประกอบธุรกิจสามารถกาหนดมาตรการใหกับ ไมได ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหลูกหนีมีทางเลือกอยางนอยตาม
ลูกหนีเพียงอยางใดอยางหนึงไดหรือไม
มาตรการชวยเหลือลูกหนีขันตาทีกาหนด
การพิจารณาใหความชวยเหลือตามมาตรการขัน ได ผูประกอบธุรกิจสามารถเลือกชองทางใดชองทางหนึงเพือสือสาร
ตา ผานชองทางตาง เชน แอปพลิเคชันบน
มาตรการขันตาใหกับลูกหนีทีไดรับผลกระทบ ตามการจัดกลุม
อุปกรณเคลือนที (mobile application)
ลูกหนีของผูประกอบธุรกิจ
เวบไซต ศูนยบริการขอมูลลูกหนี (call center)
และการสงขอความทาง SMS นัน ผูประกอบ
ธุรกิจสามารถเลือกชองทางใดชองทางหนึงได
หรือไม
ตามมาตรการใหความชวยเหลือขันตาสาหรับ
หากเปนลูกหนีทีไดรับผลกระทบจาก COVID-19 โดยทีผานมา
สินเชือทีเกิดจากการใหเชาซือ
ลูกหนียังคงผอนชาระไดตามปกติ ขอใหผูประกอบธุรกิจใหความ
หากลูกหนีพิจารณาคืนทรัพยทีเชาซือใหแกผู
ชวยเหลืออยางนอยตามมาตรการขันตา อยางไรกดี หากเปนความ
ประกอบธุรกิจ และผูประกอบธุรกิจยอมลดหนี ประสงคทีไดตกลงกับลูกหนีและลูกหนียินยอม กสามารถ
ใหอีกจานวนหนึงหรือทังหมด ถือวาเปน
ดาเนินการคืนทรัพยทีเชาซือใหแกผูประกอบธุรกิจได ทังนี ตองมิได
มาตรการชวยเหลือทีดีกวามาตรการขันตา
เปนการบังคับโดยผูประกอบธุรกิจ ตามทีกาหนดในขอ 4.3 (5) ที
หรือไม
กาหนดใหผูประกอบธุรกิจชะลอการยึดทรัพยสาหรับลูกหนีทีมี
พฤติกรรมการชาระหนีทีดีมาโดยตลอด

8

กรณีทีผูประกอบธุรกิจมีจานวนบัญชีลูกหนีไม
มากนัก จาเปนตองปรับปรุงระบบงานเพือ
ชวยเหลือลูกหนีตามมาตรการขันตาหรือไม และ
จะสามารถใหเพียงทางเลือกเดียวแกลูกหนีได
หรือไม
แนวท งก รปรับปรุงโครงสร งหนี้
1 ขอ 3.3 ก หนดว่ ลูกหนี้ที่เปน NPL
ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีช่องท งหรือกลไก
แกไขหนี้ในลักษณะเดียวกับคลินกิ แกหนี้
หม ยคว มว่ อย่ งไร
(เพิมเติมเมือ 13 สิงหาคม 2563)

ก รร ยง น
1 ผูประกอบธุรกิจตองจัดสงแบบรายงานการให
ความชวยเหลือลูกหนีรายยอยเพิมเติมในชวง
สถานการณการระบาดของ COVID-19 ระยะที 2
ให ธปท. อยางไร
2 กรณีใหความชวยเหลือลูกหนีบัตรเครดิต โดย
เปลียนประเภทหนีเปนสินเชือทีมีระยะเวลา
(term loan) ใหรายงานประเภทสินเชืออยางไร
3

กรณีทีผูประกอบธุรกิจใหคงอัตราผอนชาระขัน
ตาของบัตรเครดิตทีรอยละ 5 ในป 63-64 รอยละ
8 ในป 65 และรอยละ 10 ในป 66 หรือกรณีลด
อัตราผอนชาระขันตาของสินเชือสวนบุคคล
ภายใตการกากับทีมีลักษณะวงเงินหมุนเวียน นัน
จะตองรายงานหรือไม

4

ผูประกอบธุรกิจยังคงตองรายงานขอมูลลูกหนี
ภายใตมาตรการชวยเหลือเดิมหรือไม อยางไร

กรณีทีผูประกอบธุรกิจมีจานวนบัญชีลูกหนีไมมากนัก ใหติดตอเปน
รายลูกหนี โดยอาจไมตองทาการเผยแพรมาตรการขันตาเปนการ
ทัวไป อยางไรกตาม ผูประกอบธุรกิจตองมีการสอบถามลูกหนีและ
ใหลูกหนีมีสิทธิเลือกตามแนวทางของมาตรการขันตา

ใหผูประกอบธุรกิจแจงใหลูกหนี้ที่เปน NPL ทร บว่ ส ม รถ
เข ร่วมโครงก รคลินิกแกหนี้ได รวมถึงใหขอมูลที่เกี่ยวของกับ
(1) เงื่อนไขของก รปรับปรุงโครงสร งหนี้ของ สง. (เช่น ก ร
ขย ยระยะเวล ก รช ระหนี้ ก รปรับลดอัตร ดอกเบี้ย)
(2) ช่องท งส หรับลูกหนี้ในก รแจงคว มประสงคหรือ
ติดต่อเพื่อปรับโครงสร งหนี้ (เช่น แอปพลิเคชันบนอุปกรณ
เคลื่อนที่ (mobile application) เว็บไซต ศูนยบริก รขอมูล
ลูกค (call center) และก รส่งขอคว มท ง SMS เปนตน)
หรือ
ผูประกอบธุรกิจที่เปนสม ชิกของคลินิกแกหนี้ระยะที่ 3
ส ม รถจัดใหมีกลไกแกไขหนี้ในลักษณะที่คล ยคลึงกับ
โครงก รของคลินิกแกหนี้ เช่น ระยะเวล ก รช ระหนี้ที่ย ว
เพียงพอ และอัตร ดอกเบี้ยที่ผ่อนปรน เพื่อเปนท งเลือกแก่
ลูกหนี้ ต มร ยละเอียดใน link ด นล่ ง
https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/Re
port/AnnualReport/Pages/AnnualReport2019_box10.aspx
ใหจัดสงรายงานในรูปแบบ excel file ผานระบบบริหารขอมูล
Data Management System (DMS) ของ ธปท. โดยสามารถ
อางอิงรายละเอียดเพิมเติมทาง website ธปท.
ควรรายงานตามประเภทหนีเดิมทีมีการใหความชวยเหลือ

กรณีบัตรเครดิตทีใหคงอัตราผอนชาระขันตาตามทีกาหนด
โดยมิไดใหความชวยเหลืออืนเพิมเติม (เชน แปลงประเภทหนี
บัตรเครดิตเปน term loan หรือลดอัตราดอกเบีย) นัน
ไมตองรายงาน
กรณีลดอัตราผอนชาระขันตาของสินเชือสวนบุคคลภายใตการ
กากับทีมีลักษณะวงเงินหมุนเวียน ตามมาตรการขันตานี ให
รายงานตามเอกสารแนบ 1
แบบรายงานภายใตมาตรการตามหนังสือเวียนที ธปท.ฝนส.
(23)ว. 276/2563 ลว. 28 ก.พ. 63 ใหรายงานขอมูล ดังนี
(1) ลูกหนีธุรกิจ และลูกหนีรายยอยทียังอยูภายใตมาตรการ
ตามหนังสือเวียนดังกลาว (28 ก.พ. 63)
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(2) ลูกหนีรายยอยทีเปน NPL ทีมีการปรับปรุงโครงสรางหนี
ภายใตมาตรการของหนังสือเวียนฉบับนี (19 มิ.ย. 63)
แบบรายงานภายใตมาตรการตามหนังสือเวียนฉบับนี (19 มิ.ย.
63) ใหรายงานขอมูล ดังนี
(1) ลูกหนีรายยอยทีไมเปน NPL และเขารวมมาตรการตาม
หนังสือเวียนฉบับนี ทังทีเปนลูกหนีรายใหมทีเพิงเขารวม
มาตรการตามหนังสือเวียนฉบับนี หรือเปนลูกหนีทีเคย
เขารวมมาตรการตามหนังสือเวียนที ธปท.ฝนส.(01)ว.
380/2563 ลว. 26 มี.ค. 63 และมาตอมาตรการขันตา
ตามหนังสือเวียนฉบับนี
(2) ลูกหนีรายยอยทีไมเปน NPL ทีมีการปรับปรุงโครงสราง
หนีภายใตมาตรการของหนังสือเวียนฉบับนี
ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถ บันก รเงิน ใหจัดส่งร ยง นโดยรวมขอมูลในแบบร ยง นของสถ บันก รเงิน
และ/หรือประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ที่เปนบริษัทแม่
ภ ยใตก รก กับที่มิใช่สถ บันก รเงิน และมี
สถ บันก รเงินเปนบริษัทแม่ ตองร ยง นขอมูล
ในแบบร ยง นก รใหคว มช่วยเหลือลูกหนี้
ต มม ตรก รก รใหคว มช่วยเหลือลูกหนี้ร ย
ย่อยเพิ่มเติมในช่วงสถ นก รณก รระบ ดของ
COVID-19 ระยะที่ 2 (เอกส รแนบ 1) อย่ งไร
(เพิมเติมเมือ 13 สิงหาคม 2563)
ต มแบบร ยง นก รใหคว มช่วยเหลือลูกหนี้ “ลูกหนี้ที่ประสงคขอเข ม ตรก ร” หม ยถึง ลูกหนี้เฉพ ะร ยที่
ต มม ตรก รก รใหคว มช่วยเหลือลูกหนี้ร ย เปนลูกหนีข้ องผูประกอบธุรกิจเองทีแ่ จงคว มประสงคขอเข
ย่อยเพิ่มเติมในช่วงสถ นก รณก รระบ ดของ ม ตรก รใหคว มช่วยเหลือ โดยไม่รวมถึงลูกหนีข้ องผูประกอบ
COVID-19 ระยะที่ 2 (เอกส รแนบ 1) ค ว่
ธุรกิจร ยอื่น
“ลูกหนี้ที่ประสงคขอเข ม ตรก ร” หม ยคว ม
ว่ อย่ งไร
(เพิมเติมเมือ 13 สิงหาคม 2563)
ก รร ยง น “จ นวนบัญชี” และ “ยอดหนี้คง ใหร ยง น“จ นวนบัญชี” และ “ยอดหนี้คงค ง” ณ สิ้นเดือน
ค ง” ณ สิ้นเดือน ของลูกหนี้ที่ประสงคขอเข ของลูกหนี้ที่ประสงคขอเข ม ตรก ร และลูกหนี้ที่ผูประกอบ
ม ตรก ร และลูกหนี้ที่ผูประกอบธุรกิจให
ธุรกิจใหคว มช่วยเหลือ ทั้งนี้ ส หรับ “ยอดหนี้คงค ง” ให
คว มช่วยเหลือ ใหร ยง นดวยยอดลักษณะใด ร ยง นเฉพ ะเงินตน (ไม่รวมดอกเบี้ยค งรับ)
(เพิมเติมเมือ 13 สิงหาคม 2563)
กรณีผูประกอบธุรกิจไม่มีลกู หนี้ทเี่ ข ข่ ยต ม ผูประกอบธุรกิจไม่ตองจัดท แบบร ยง นดังกล่ ว ทั้งนี้ ใหแจง
หนังสือเวียนฉบับนี้ ใหร ยง นก รใหคว ม ยืนยันก รไม่จัดท แบบร ยง นดังกล่ วม ยังเจ หน ที่สัมพันธ
ช่วยเหลือลูกหนี้ ต มม ตรก รก รใหคว ม
ส ยก กับสถ บันก รเงิน 1 ธน ค รแห่งประเทศไทย (ผ่ นท ง
ช่วยเหลือลูกหนี้ร ยย่อยเพิ่มเติมในช่วง
email) เพื่อทร บต่อไป
สถ นก รณก รระบ ดของ COVID-19 ระยะที่ 2
(เอกส รแนบ 1) อย่ งไร
(เพิมเติมเมือ 13 สิงหาคม 2563)

หลักเกณฑก รก กับดูแลที่เกี่ยวของ
1 กลุมลูกหนีภายใตมาตรการชวยเหลือระยะที 2
ตามหนังสือเวียนฉบับนี เปนไปตามแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชี เรือง มาตรการผอนปรนชัวคราว
สาหรับกิจการทีใหความชวยเหลือลูกหนีทีไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณทีสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจไทย หรือไม
อื่น ๆ
1 เอกสารแนบ 3 แนวทางการนาเทคโนโลยีดิจิทลั
มาใชในการทาสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี
ผูประกอบธุรกิจสามารถใชวิธีการอืน
นอกเหนือจาก mobile application และ
VDO call ไดหรือไม

กลุมลูกหนีภายใตมาตรการชวยเหลือระยะที 2 ตามหนังสือเวียน
ฉบับนี เปนไปตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรือง มาตรการผอน
ปรนชัวคราวสาหรับกิจการทีใหความชวยเหลือลูกหนีทีไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณทีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย

ได การใช mobile application หรือการใช VDO call เปนเพียง
ตัวอยาง ผูประกอบธุรกิจสามารถใชวิธีการอืนนอกเหนือจากนีได
ทังนี วิธีการดังกลาวตองสอดคลองกับหลักเกณฑและกฎหมายที
เกียวของ รวมถึงตองกาหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติใหรัดกุม
รอบคอบ และนาเชือถือ

มาตรการการ หความชวยเหลือลูกหนีรายยอย
เพิมเติม นชวงสถานการณ
การระบาดของ COVID-19 ระยะที 2
ธปท. ฝนส. (01) ว. 648/2563
วันที 19 มิถุนายน 2563

เป้าหมายการออกมาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนีร้ ายย่อย ระยะที่ 2
•
•

ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปญหาอย่างรวดเร็ว มีกระแสเงินสดใช้จ่ายในการดารงชีพไม่มีภาระหนี้สูงเกินไป
ผู้ให้บริการทางการเงิน (สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน) สามารถบริหารจัดการลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ก่อให้เกิด NPLs จานวนมาก มีสภาพคล่องในการบริหารจัดการ

ภาพรวม

ลูกหนี้

• การช่วยเหลือลูกหนี้ ไม่สร้าง
• ช่วยเหลือลูกหนี้ทไี่ ด้รับผลกระทบ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ทาให้ลูกหนี้ดี
ไม่ให้มีภาระจากหนี้เพิ่มจนเกินสมควร
ไม่ชาระหนี้ตามปกติ (moral hazard) • ลูกหนี้มีสิทธิเลือกโปรแกรมและ
• ลูกหนี้มีที่อยู่อาศัยเพื่อปฏิบัติตาม
เปรียบเทียบข้อมูลให้เพียงพอต่อ
หลัก social distancing
การตัดสินใจ
• ปรับโครงสร้างหนี้รวดเร็ว ทันการณ์
• ลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อนเปน
NPLs ไม่ติดสถานะเปนลูกหนี้ปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ (TDR) ในเครดิตบูโร
ชะลอการ
ยึดบ้าน

สร้างแรงจูงใจให้แก่ลูกหนี้ที่ดี

ทางเลือก
ให้ลูกหนี้

เม็ดเงินใหม่

ไม่ติด
เครดิตบูโร

ผู้ให้บริการทางการเงิน

กระบวนการ

• ผู้ให้บริการทางการเงิน มีสภาพคล่อง
และฐานะการดาเนินงานที่ดี เพื่อ
สนับสนุนเศรษฐกิจในระยะต่อไป
• ช่วยเหลือลูกหนี้ได้ตามมาตรการ และ
เร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้
• มีทางเลือกให้ลูกหนี้ตัดสินใจ พร้อม
ข้อมูลเปรียบเทียบภาระหนี้เดิม กับ
ภาระหนี้ใหม่

• ลดขั้นตอน / กระบวนการให้ความ
ช่วยเหลือ โดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ให้บริการทางการเงินมีทางเลือกที่
สามารถทาสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ได้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

เสถียรภาพ
ของระบบ
การเงิน

การจัดชั้น
กันสารอง

ความเพียงพอ
ของเงินกองทุน

ช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ลดขั้นตอน
การดาเนินงาน
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หลักการสาคัญของมาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนีร้ ายย่อยระยะที่ 2
1. ช่วยเหลือเฉพาะลูกหนี้
ที่ได้รับผลกระทบ (opt-in)

2. จัดกลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
ตามระดับความเสี่ยง

3. สินเชื่อแต่ละประเภท
มีแนวทางช่วยเหลือแตกต่างกัน

4. มีมาตรการการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ทีค่ รบวงจร

5. คานึงถึงสภาพคล่อง
และฐานะของผู้ให้บริการทางการเงิน

6. ลดขั้นตอนและกระบวนการดาเนินงาน
โดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
3 /12
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ผู้ให้บริการทางการเงิน
เสนอมาตรการช่วยเหลือขั้นต่า
สาหรับสินเชื่อแต่ละประเภท
ลูกหนี้แจ้งความประสงค์และแสดงข้อมูล
การได้รับผลกระทบ หรือ ตอบรับทางเลือก
ที่ผู้ให้บริการทางการเงินเสนอ (opt-in)
ลูกหนี้มีช่องทางสอบถามข้อมูล
การเข้าร่วมมาตรการ
และลงนามในสัญญาข้อตกลงใหม่
เร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ให้ลูกหนี้ที่ชาระหนี้ไม่ได้ตามสัญญา
และมีกลไกเช่นเดียวกับคลินิกแก้หนี้
มาตรการนี้ไม่ถือว่าผิดนัดชาระหนี้
ไม่สามารถเก็บดอกเบี้ยในอัตราผิดนัด
และไม่คิดค่าปรับการชาระหนี้ก่อนกาหนด
ชะลอการยึดทรัพย์
(ที่อยู่อาศัย หรือ ยานพาหนะที่ใช้สร้างรายได้)
สาหรับลูกหนี้ที่มีพฤติกรรมชาระหนี้ดี
5 /12
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สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม

เว็บไซต์,
call center,
mobile application ของ
ผู้ให้บริการทางการเงินที่ใช้บริการ

โทร 1213

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท.
website ทางด่วนแก้หนี้
https://www.1213.or.th/App/DebtCase

ธปท. จะเผยแพร่มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของผู้ให้บริการทางการเงิน
ผ่านสานักงานภาค website และ Facebook ของ ธปท. ด้วยเช่นกัน
https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2020/Pages/n3263.aspx
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รายละเอียดเกียวกับการดาเนินการ
ตามมาตรการการ หความชวยเหลือลูกหนีรายยอย
สาหรับผู หบริการทางการเงิน
ธปท. ฝนส. (01) ว. 648/2563
เรือง มาตรการการ หความชวยเหลือลูกหนีรายยอยเพิมเติม
นชวงสถานการณการระบาดของ COVID-19 ระยะที 2
วันที 19 มิถุนายน 2563
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2563/ThaiPDF/25630151.pdf

น ยบายการพิจารณา หความชวยเหลือลูกหนีที ดรับผลกระทบจาก COVID-19
วัตถุประสงค : เพือ หผู หบริการทางการเงินสามารถ ช นวทาง ละเอกสารประกอบ นการพิจารณาศักยภาพ
/ ความสามารถ นการชาระหนีของลูกหนีที ดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของ COVID 19
นวทางดาเนินการ : ผู หบริการทางการเงินกาหนดน ยบายการพิจารณาจัดกลุมลูกหนีตามหลักการบริหารความเสียงดานเครดิต ดยจัด หมีกระบวนการพิจารณาทีเหมาะสม เปน ป
ตามหลักการบริหารความเสียงทีดี สอดคลองกับกระบวนการภาย นของผู หบริการทางการเงิน ละสามารถ ชขอมูลจากหลายมิติ นการพิจารณาศักยภาพ นการชาระหนีของลูกหนี เชน
ขอมูลการชาระเงิน นอดีต ละปจจุบัน ภาระหนีทีลูกหนี ดผอนชาระหนีมา ลวเปรียบเทียบกับมูลคาของหลักประกัน พฤติกรรมการ ชวงเงิน ผลกระทบตอธุรกิจ ละ นว นมการฟนตัว
นอนาคต รวมทังการ ช internal model ละ data analytics
ความเสียงมี 3 ระดับ (4.1)
ความเสียงตา : มมีผลกระทบ หรือมีนอย
ชาระหนี ดปกติ
ความเสียงปานกลาง : ดรับผลกระทบชัวคราว
หรือ ประเมินกระ สเงินสด ด
ความเสียงสูง : ดรับผลกระทบ นระยะยาว หรือ
ประเมินกระ สเงินสด ม ด
ชขอมูลธุรกิจที ดรับผลกระทบจาก COVID-19 ประกอบการพิจารณา

ขอมูลทีสามารถ ชการพิจารณาศักยภาพของลูกหนี นการปรับ ครงสรางหนี (เอกสาร นบ 2)
การประเมิน cash flow ของลูกหนี จากขอมูลทีเกียวของ เชน
• ขอมูลสถิติ ละพฤติกรรมการชาระหนี (internal model / behavior scoring ) ละการพิจารณา risk profile
/ ภาระหนีทีลูกหนี ดผอนชาระมา ลว เปรียบเทียบกับมูลคาหลักประกัน (LTV ratio) / พฤติกรรมการ ชวงเงิน
• ขอมูลจาก บบสอบถาม การสัมภาษณลูกหนี ละบันทึกเสียง หรือ เอกสารจากนายจางที สดง หเหนวาลูกหนีมี
ราย ดทีลดลง หรือ
• การวิเคราะหอุตสาหกรรม (sector) ทีลูกหนีประกอบอาชีพ จากบทวิเคราะห หรือ ขาว ศบค.
การ ชดุลยพินิจ
• เนืองจากสถานการณการระบาดของ COVID-19 ยังมีความ ม นนอนสูงวาธุรกิจตาง จะสามารถฟนตัวกลับมา ด
หรือ ม ละจะ ชระยะเวลา นการฟนฟูกิจการอยาง ร ดังนัน ผู หบริการทางการเงินจึงจาเปนตองดาเนินการอยางดีทีสุด
(best effort) นการประเมินความสามารถ นการชาระหนีของลูกหนี ดยเฉพาะกลุมสีเหลือง ละสี ดง

ตัวอักษรสี ดง : อางอิงหัวขอตามหนังสือ วียนที ธปท. ฝนส.(01) ว.648/2563 รืองมาตรการการ หความชวย หลือลกหนีรายยอย พิม ติม นชวงสถานการณการระบาดของ COVID-19 ระยะที 2 ลงวันที 19 มิ.ย. 2563
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เงือน ขทีผู หบริการทางการเงินตองปฏิบัติ (3, 4)
การจัดชัน กันสารอง
ละการรายงานขอมูล น NCB
(เอกสาร นบ 4)
• การจัดชัน :

กรณีลูกหนียัง มเปน NPL

ชองทาง
เขารวม ครงการ (4.2)

เสียงตา : stage 1 เปน stage 1 (ปกติ) คงเดิม
เสียงปานกลาง : หากเปน stage 2 (กลาวถึงเปน
พิเศษ) ปรับเปน stage 1 (ปกติ) ทันที หากลูกหนี
สามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับปรุง ครงสรางหนี ด
เสียงสูง : ชวงพักชาระหนีคงสถานะจัดชันเดิม

ลูกหนีเขารวม บบ
opt-in ผานชองทาง
ตาง
• อปพลิเคชัน
• เวบ ซด
• ศูนยบริการขอมูล
ลูกคา
• การสงขอความ
ทาง SMS

Stage 3 (NPL) เปน stage 1 (ปกติ) หากลูกหนีชาระ
เงินตามสัญญาปรับ ครงสรางหนี ดติดตอกัน 3
เดือน/ 3 งวด ลว ตระยะเวลา ดจะนานกวา
• การกันเงินสารอง : ตามสถานะการจัดชัน
ละ พิจารณาคา PD / LGD ตาม risk profile
ของลูกหนี ตละกลุม
• การรายงาน NCB : ปรับปรุง ครงสรางหนี
นลักษณะ pre-emptive มตองรายงานวันที
ปรับปรุง ครงสรางหนี น NCB

กรณีลูกหนีเปน NPL

• การเขารวมมาตรการ
- ผู หบริการทางการเงินตองจัด หมีทางเลือก กลูกหนีตามความเหมาะสม (3.2)
- หากลูกหนีทีเขามาตรการเดิมของผู หบริการทางการเงิน ลว มสามารถปฏิบัติ ด นชวงระหวางนี หสามารถเปลียน
เขามาตรการ หมของธปท. ด ละลูกหนีทียัง มเคยเขารวมมาตรการสามารถเลือกเขารวมมาตรการ หม ด (3.1)
- ลูกหนีทีมีสินเชือหลายประเภท สามารถเขารวม ดทุกมาตรการ (3.1)
- หากผู หบริการทางการเงิน หความชวยเหลือลูกหนีทีดีกวามาตรการของ ธปท. หปฏิบัติตอ ปจนกวาสัญญาจะ
ครบกาหนด (3.2 วรรค 2)
- ควร ห incentive กลูกหนีทุกประเภทเพือเปน รงจูง จ หลูกหนีทีจายชาระ ดปกติ ละตอเนือง (3.2 วรรค 3)
• ลูกหนีตอง มมีภาระจากหนีเดิมจนเกินสมควร / มมีหนีสินลนพนตัว มควรคานึงถึงประ ยชนเชิงพาณิชยของ
ผู หบริการทางการเงินเปนหลัก (4.3)
• เปดเผยขอมูล หลูกหนีอยางเพียงพอ นการตัดสิน จ ละมีทางเลือกทีลูกหนีสามารถเลือก ดตามความสามารถ
นการชาระหนี ดยควรเปดเผยขอมูลเพิมเติม ห กลูกหนีอยางนอย ดังนี (4.3 (3))
- การเปรียบเทียบภาระหนีเดิมกับภาระหนี หมวา ลูกหนีมีภาระทีเกิดขึนจากการขยายระยะเวลาชาระหนี
เพิมขึน นปริมาณเทา หร ดอกเบียทีเพิมขึน นชวงทีพักชาระหนี
- จานวนงวดทีเพิมขึน / คางวดทีตองชาระเพิม
• มีกระบวนการ/ ขันตอนการดาเนินการทีอานวยความสะดวก กลูกหนี ม หลูกหนีจัดสงเอกสาร/
ขอมูลเกินจาเปน (4.3 (4))
• ชะลอการยึดทรัพย (ทีอยูอาศัย/ ยานพาหนะทีลูกหนี ชเพือสรางราย ด) สาหรับลูกหนีทีมีพฤติกรรมการชาระหนี
ทีดีมา ดยตลอด เพือ หลูกหนีมีทีอยูอาศัย สามารถปฏิบัติตาม social distancing ละลดปญหาสังคม (4.3 (5))
• มเรียกเกบเงินตน ละดอกเบียทีพัก นครังเดียวภายหลังชวงพัก ดยควรเรียกเกบตามงวดชาระหนีทีเหลือของ
สัญญา หรือเฉลีย นงวดทายของสัญญา หรือเรียกเกบทังหมด นงวดสุดทายของสัญญา หรือขยายระยะเวลา
สัญญา (4.4 (1))
• มสามารถเรียกเกบอัตราดอกเบียผิดนัด คาบริการ เบียปรับ หรือคา ชจายอืน ดเพิมเติมจากลูกหนี เวน ต
ลูกหนี มสามารถปฏิบัติตามขอตกลง หม ด หากลูกหนีตองการชาระหนีทีเขารวมมาตรการกอนกาหนด
ผู หบริการทางการเงิน มสามารถเรียกเกบ pre-payment fee ด (4.4 (2))
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นวทางการนาเทค น ลยีดิจิทัลมา ช นการทาสัญญาปรับ ครงสรางหนี (4.3 (2), เอกสาร นบ 3)
ตามหลักการตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส

ตัวอยางที 1 การ ช mobile application

วัตถุประสงค : เพือลดการเดินทางมาทีสาขาของลูกหนี ผูกูรวม ละผูคาประกัน นการทาสัญญาปรับ ครงสรางหนี
ซึงตองมีการลงนาม นสัญญา หม ตามขอกาหนดของหลักเกณฑ ธปท. ละประมวลกฎหมาย พง ละพาณิชย

1. ผู หบริการทางการเงินเจรจากับ ผูกู เพือปรับ ครงสรางหนี ละ หผูกู จง ผูกูรวม ผูคาประกัน ผูจานอง หทราบ
ถึงเงือน ขการปรับปรุง ครงสรางหนี
(* ผูประกอบธุรกิจ อาจเจรจากับ ผูกู ผูกูรวม ผูคาประกัน ผูจานอง นคราวเดียวกัน)
2. ผู หบริการทางการเงิน ทรศัพท หรือสง SMS ติดตอ ผูกู ผูกูรวม ผูคาประกัน ผูจานอง เพือ update เบอร
ทรศัพท ที ชกับ mobile application หรือเพือขอ หสมัคร mobile application ดย ผูกู ผูกูรวม ผูคา
ประกัน ผูจานอง กาหนด PIN 6 หลัก เพือ ช สดงตัวตน (authenticate) นระบบ

KYC
ละ
การสราง
e-signature

3. ผู หบริการทางการเงินสง SMS หรือ notification ถึง ผูกู ผูกูรวม ผูคาประกัน ผูจานอง ผาน mobile application
4. ผูกู ผูกูรวม ผูคาประกัน ผูจานอง log-in เขา mobile application ดวย PIN 6 หลัก (e-signature)
เพือเขาสูหนาเงือน ขของสัญญาปรับ ครงสรางหนี
5. ผูกู ผูกูรวม ผูคาประกัน ผูจานอง อานสัญญาปรับ ครงสรางหนี >> กด ยอมรับ ละลงนาม e-signature ดวย
PIN 6 หลัก (กรณีนิติบุคคลทีตอง ชตราประทับ หกรรมการ upload ภาพตราประทับเขามา น mobile
application กอนลงนาม e-signature ดวย PIN 6 หลัก)
เจรจาปรับปรุง
ครงสรางหนี

Update
เบอร ทรศัพท

สง notification ทาง SMS
หรือ mobile application

Log-in เขา
mobile application

การลงนาม
ผูกพันดวย
e-signature

ลงนามดวย
e-signature
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นวทางการนาเทค น ลยีดิจิทัลมา ช นการทาสัญญาปรับ ครงสรางหนี (4.3 (2), เอกสาร นบ 3)
หลักการตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส

ตัวอยางที 2 การ ช VDO call
1. ผู หบริการทางการเงิน ทรศัพทติดตอลูกหนี (รวมถึง ผูกูรวม ผูคาประกัน ผูจานอง) เพือ update
เบอร ทรศัพทสาหรับสง SMS / OTP ปยังเบอร ทรศัพททีถูกตอง

KYC

2. สง SMS ทีมี link การลงทะเบียน online ปตามเบอร ทรศัพทที update
3. หลูกหนี (รวมถึง ผูกูรวม ผูคาประกัน ผูจานอง) ลงทะเบียนเขาระบบเพือมี username &
password ดยทา VDO call ละบันทึกเทป ดวย (เสมือน face to face)

การสราง e-signature

4. สงสัญญาปรับ ครงสรางหนี หลูกหนี (รวมถึง ผูกูรวม ผูคาประกัน ผูจานอง) ทางระบบที
ลงทะเบียน ว ละมีการพูดคุยกันทาง VDO call ละบันทึกเทปอีกครัง พรอมทัง หลูกหนี
(รวมถึง ผูกูรวม ผูคาประกัน ผูจานอง) ลงนาม นสัญญาดวยการ ช username & password
รวมกับ OTP ( ช ทนลายมือชืออิเลกทรอนิกส)

การลงนามผูกพันดวย
e-signature

Update
เบอร ทรศัพท

สง link ทาง SMS

VDO call ลงทะเบียน
สราง username & password

VDO call ลงนาม นสัญญา
ดวย username & password ละ OTP

ทังนี ผูประกอบธุรกิจควรจัดเกบขอมูล ละหลักฐานการทาสัญญาปรับปรุง ครงสรางหนี นรูป บบอิเลกทรอนิกส เชน ขอความ ภาพ เสียง ละบันทึกรายละเอียด
การทารายการ (transaction log) เพือ ช นการพิสูจน ละยืนยันการทาสัญญาดังกลาว หสามารถนามา ชบังคับ ด
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