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ขอ คำถาม คำตอบ 
I. วันมีผลบังคับใช 
1. สญัญาท่ีทำกอนประกาศมีผลบังคับใช และ

สัญญายังคงมีผลผูกพัน ลูกคาตองดำเนินการ 
หรือตองเดินทางไปสาขาของผูใหบริการ  
เพ่ือขอเปลี่ยนสัญญาหรือไม เพ่ือใหไดสิทธิ 
ตามแนวทางใหมของประกาศฉบับนี ้

ลูกคาจะไดรับสิทธิโดยอัตโนมัติ ไมจำเปนตอง
ดำเนินการใด ๆ รวมท้ังไมจำเปนตองเดินทางไปสาขา 
เพ่ือขอเปลี่ยนสัญญา ท้ังนี้ ผูใหบริการควรแจงการ
เปลี่ยนแปลงใหลูกคาทราบ 

2. ประกาศฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับใชเม่ือใด • การคดิดอกเบ้ียผิดนัดชำระหนี ้มีผลบังคับใช ดังนี้  

ผูใหบริการ 
วันเร่ิม 

มีผลบังคับใช 
(1) สถาบนัการเงินและบริษทัในกลุม
ธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน0

1  
(2) สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  
(3) บริษัททีป่ระกอบธุรกิจสินเชือ่ 
สวนบุคคลภายใตการกำกับที่มิใช
สถาบนัการเงิน  

1 เมษายน 2564 

(4) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อ 
รายยอยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใตการกำกับที่มิใชสถาบันการเงิน  
(5) บริษัทบริหารสนิทรัพย 

1 กรกฎาคม 2564 

• ลำดับการตัดชำระหนี้ เริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  
1 กรกฎาคม 2564 เปนตนไป 
• กอนหนานี้ ธปท. ไดมีหนังสือเวียน 1

2 ขอความรวมมือ 
ใหสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผูประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับนำแนวปฏิบัติ
เรื่องฐานการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ท่ีใหคำนวณ
จากฐานเงินตนของคางวดท่ีผิดนัดชำระจริง โดยดำเนนิการ
ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ดวยแลว  

3. กรณีท่ีการผิดนัดชำระหนี้เกิดข้ึนกอนวันท่ี
ประกาศฉบับนีมี้ผลบังคับ ผูใหบริการควร
คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้อยางไร  

ตามหนังสือเวียนท่ี ฝคง.ว. 245/2563 มีการระบุวา 
ผูใหบริการสามารถนำหลักการตามประกาศฉบับนี้มาใช
ยกเวนหรือผอนปรนดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ใหแกลูกหนี้ 
สำหรับการผิดนัดชำระหนี้ท่ีเกิดข้ึนกอนวันท่ี 1 เมษายน 
2564 ได  

 
1 บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินที่เปนผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับ ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพ

ภายใตการกำกับ ผูประกอบธุรกจิการใหเชาซ้ือและธุรกจิการใหเชาแบบลีสซ่ิง (ไมรวมการใหเชาซ้ือที่อยูภายใตขอบเขตประกาศ สคบ. ตาม
ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา เร่ือง ใหธุรกิจใหเชาซ้ือรถยนตและรถจักรยานยนตเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา)  และบริษัทบริหารสินทรัพย 

2 หนังสือเวียนที ่ธปท.ฝคง.ว. 187/2563 เร่ือง การซักซอมเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยและการเรียกเก็บคาธรรมเนียม และท่ี ธปท.ฝคง.ว. 188/2563 
เร่ืองการคิดดอกเบี้ยและการเรียกเก็บคาธรรมเนียม 



3 
 

ขอ คำถาม คำตอบ 
ตัวอยาง  
ลูกหนี้เริ่มผิดนัดชำระหนี้ 1 มกราคม 2563 ผูใหบริการ
สามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ท่ี 6%-8% (มาจาก
อัตราดอกเบี้ยปกติ 5% + ดอกเบี้ยสวนเพ่ิม 1%-3%  
โดยพิจารณาระดับของดอกเบี้ยสวนเพ่ิมจากประวัติ
การชำระหนี้ท่ีผานมาและอัตราดอกเบี้ยปกติตามสญัญา) 
ตามหลักการของประกาศฉบับนี ้

4. ลูกหนี้ท่ีคางชำระหนี้กอนวันท่ี 1 กรกฎาคม 
2564 ผูใหบริการควรตัดชำระหนี้อยางไร 

• แมจะเปนหนี้ท่ีคางชำระกอนประกาศมีผลบังคับใช  
แตหากการตัดชำระหนี้แบบเดมิมีผลทำใหการจายชำระหนี้
ของลูกหนี้ไมสามารถตัดถึงเงินตนไดเลย ผูใหบริการ
ควรพิจารณาแนวทางการตัดชำระหนี้ท่ีเปนประโยชน
และเปนธรรมแกผูบริโภค เชน ตัดชำระเงินตนบาง เปนตน 
ซ่ึงนอกจากจะเปนการชวยเหลือลูกหนี้แลว ยังชวย 
ผูใหบริการไมตองมีหนี้ดอยคุณภาพ (Non-Performing 
Loans : NPL) เพ่ิมมากข้ึนดวย 
• การตัดชำระหนี้แบบเดิม อาจเรงใหเกิดหนี้ดอยคุณภาพ 
ซ่ึงจะทำใหผูใหบริการมีตนทุนในการจัดชั้นกันสำรอง
มากข้ึนใหสอดคลองตามเกณฑ ธปท. ดวย 

II. ขอบเขตการบังคับใช 
5. ประกาศฉบับนี้ใชกับสินเชื่อประเภทใดบาง • สินเชื่อท่ีมีการผอนชำระเปนงวด (Installment loan) 

• สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving facility)  
รวมถึงการปรับปรุงโครงสรางหนี้ดวย  
ท้ังสินเชื่อท่ีตกลงกันเปนเงินบาทหรือเงินตราตางประเทศ 

6. ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมผูใหบรกิาร
ทางการเงินใดบาง  

• สถาบันการเงิน  
• บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน1 
• สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
• ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับ 
ท่ีมิใชสถาบันการเงิน 
• ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพ
ภายใตการกำกับท่ีมิใชสถาบันการเงิน  
• บริษัทบริหารสนิทรพัย 

7. ลูกหนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 
ตามประกาศฉบับนี้ หมายถึงลูกหนี้กลุมใด 

ใหใชนิยามลูกหนี ้SME ตามท่ีผูใหบริการแตละแหงกำหนด 
โดยหากผูใหบริการมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดกลุม
ลูกหนี้ ขอใหแจง ธปท. ทราบดวย 

8. ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมถึงลูกคาธุรกิจ
ขนาดใหญ (Corporate loan) ลูกคา
หนวยงานราชการหรือหนวยงานภาครัฐ 

• ลำดับการตัดชำระหนี้ ประกาศฉบับนี้ครอบคลุม
ลูกหนี้ทุกกลุม ทุกประเภท ไมวาจะเรียกชื่อเปนอยางใด 
ดังนั้น ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ (Corporate loan)  
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ขอ คำถาม คำตอบ 
ลูกคากลุมสถาบันการเงิน หรือไม อยางไร  
(ปรับปรุงเม่ือ 7 พฤษภาคม 2564) 

ลูกคาหนวยงานราชการหรือหนวยงานภาครัฐ ลูกคา
กลุมสถาบันการเงิน จึงตองถือปฏิบัติในเรื่องของลำดับ
การตัดชำระหนี้ดวย  
• การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ แมประกาศฉบับนี้
ครอบคลุมลูกหนี้รายยอย และลูกหนี้ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม อยางไรก็ดี ตามมาตรา 224/1 ของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับแกไข ซ่ึงมี 
ผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 เมษายน 2564 กำหนดวา  
การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ของสินเชื่อท่ีมีการผอน
ชำระเปนงวด ใหคิดบนฐานเงินตนของคางวดท่ีลูกหนี้ 
ผิดชำระ และขอตกลงใดขัดกับหลักการดังกลาว 
ขอตกลงนั้นเปนโมฆะ 
 ดังนั้น ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ (Corporate loan) 
ลูกคาหนวยงานราชการหรือหนวยงานภาครัฐ ลูกคา
กลุมสถาบันการเงิน จึงตองถือปฏิบัติในเรื่องของฐาน
การคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ
กำหนดดวย ซ่ึง ธปท. จะนำประเด็นดังกลาวปรับปรุง
ประกาศในคราวตอไป  

9. ผลิตภัณฑใดบางท่ีไดรับการยกเวน ไมตอง
ใชหลักเกณฑตามประกาศฉบับนี้ 

• ผลิตภัณฑท่ีมีกฎหมายอ่ืนกำหนดเปนการเฉพาะ หรือ
อยูภายใตการกำกับของหนวยงานกำกับดูแลอ่ืน เชน 
ผลิตภัณฑเชาซ้ือรถยนตและรถจักรยานยนตตามประกาศ
คณะกรรมการวาดวยสัญญา เรือ่ง ใหธุรกิจใหเชาซ้ือรถยนต
และรถจักรยานยนตเปนธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา เปนตน  
• ผลิตภัณฑบัตรเครดิต  

10. ผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะผสม โดยใชเพ่ือการ
ผอนชำระเปนงวด (Installment loan) 
และวงเงินหมุนเวียน (Revolving facility) 
เชน บัตรกดเงินสดท่ีลูกคาสามารถนำไป
ผอนชำระสินคาหรือกดเงินสดไดภายใต
วงเงินสินเชื่อเดียวกัน จะกำหนดแนวทาง
ดำเนินการอยางไร 

• ผูใหบริการควรกำหนดแนวทางการคิดดอกเบี้ยผิดนัด
ชำระหนี้และการตัดชำระหนี้ใหสอดคลองกับลักษณะของ
ผลิตภัณฑ 
• หากผลิตภัณฑมีลักษณะผสม ผูใหบริการควรแบง
วงเงินตามลักษณะของผลิตภัณฑแตละรูปแบบตามจริง 
เพ่ือใหปฏิบัติตามแนวทางใหมไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม เชน บัตรกดเงินสด ท่ีสามารถแบงวงเงินสวนหนึ่ง
หรือท้ังหมดมาใชผอนชำระสินคาได ดังนั้น การคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดชำระหนี้ในผลิตภัณฑนี้ จะแบงเปน 2 สวน ไดแก 
 (1) สวนท่ีเปนวงเงินกดเงินสดเพ่ือใชหมุนเวียนท่ัวไป 
ใหถือปฏิบัติตามเกณฑของสินเชื่อหมุนเวียน และ  
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 (2) สวนท่ีเปนวงเงินผอนชำระสินคา ใหถือปฏิบัติ
ตามเกณฑของสินเชื่อท่ีผอนชำระเปนงวด 

11. ผลิตภัณฑเชาซ้ือท่ีไมอยูภายใตขอบเขต
ประกาศ สคบ. (ประกาศคณะกรรมการ 
วาดวยสัญญา เรื่อง ใหธุรกิจใหเชาซ้ือรถยนต
และรถจักรยานยนตเปนธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา) 
เชน เชาซ้ือรถยนตเพ่ือเปนรถแท็กซ่ี การเชาซ้ือ
รถจักรยานยนตเพ่ือไปรับจางวนิมอเตอรไซค 
การเชาซ้ือเครื่องจักร การเชาซ้ือรถบรรทุก
เพ่ือนำไปประกอบอาชีพ หรือการเชาซ้ือ
โดยนิติบุคคล จะตองปฏิบัติตามประกาศ
ฉบับนี้หรือไมอยางไร 

การประกอบธุรกิจเชาซ้ือซ่ึงไมอยูภายใตขอบเขตตาม
ประกาศ สคบ. จะตองถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้  
ท้ังในเรื่องของการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และลำดับ
การตัดชำระหนี้ 
 

12. สินเชื่อเพ่ือการคา (Trade finance) จะตอง
ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้หรือไม และมี
วิธีการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
อยางไร 
(ปรับปรุงเม่ือ 6 กรกฎาคม 2565) 

• หลักการ : ผลิตภัณฑท่ีเขาขายและตองถือปฏิบัติ 
ตามประกาศฉบับนี ้พิจารณาจาก 2 สวน ดังนี้ 

(1) เปนสินเชื่อหรือผลิตภัณฑท่ีคลายการใหสินเชื่อ

กลาวคือผูใหบริการอยูในฐานะเจาหนี้ท่ีใหเงินกูแกลูกหนี้

โดยลูกหนี้ตกลงจะใชเงินคืนในภายหลัง และ 

(2) เม่ือลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ผูใหบริการเรียกเก็บ

ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้กับลูกหนี้ 

 ดังนั้น สินเชื่อเพ่ือการคาเขาขายตองถือปฏิบัติตาม

ประกาศฉบับนี้ โดยมีตัวอยางของผลิตภัณฑท่ีพิจารณา

อัตราดอกเบี้ยเพ่ือใชในการคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้

ดังนี้ 

(1) ภาระผูกพันท่ีผูใหบริการคิดคาบริการ (Service 

fee) จากลูกคา และภายหลังเม่ือเขาเง่ือนไขตามท่ีตกลง 

ทำใหผูใหบริการตองชำระเงินแทนลูกคา ภาระผูกพัน

ดังกลาวจะเขาขายเปนสินเช่ือ เชน หนังสือสัญญา 

ค้ำประกัน (Letter of guarantee) ใหผูใหบริการพิจารณา

กำหนดอัตราดอกเบี้ยท่ีสะทอนความเส่ียงของลูกหนี้

หรือกลุมลูกหนี้เปนอัตราดอกเบ้ียอางอิง เม่ือภาระ

ดังกลาวเขาเง่ือนไขเปนสินเช่ือ โดยอางอิงคาเฉล่ีย

อัตราดอกเบ้ียปกติของกลุมลูกหนี้ท่ีมีความเส่ียง

คลายคลึงกันท่ีกอภาระผูกพันประเภทหนี้นั้น ๆ เชน 

กลุมลูกหนี้ SME ท่ีมีหนี้ Trade finance และ

สามารถช้ีแจงรายละเอียดท่ีมาของอัตราอางอิง

ดังกลาวได เพ่ือไมเปนภาระกับผูใชบริการจนเกิน
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ขอ คำถาม คำตอบ 
สมควร กอนบวกอัตราดอกเบ้ียสวนเพ่ิมไดไมเกิน 3% 

ตอป เปนอัตราดอกเบ้ียผิดนัดชำระหนี ้
(2)  ตั๋วเงิน เชน ตั๋วสัญญาใชเงิน (Promissory note) 

โดยใหอางอิงอัตราดอกเบี้ยตามท่ีระบุในตั๋วสัญญาใชเงิน 

แตละฉบับ  

(3) การซ้ือขายลดจากมูลคาของสัญญา เชน 
ธุรกรรมแฟกเตอริง (Factoring) ใหใชอัตราสวนลด 
(Discount rate) เปนอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา  

13. กรณีบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินหรือ
สาขาของธนาคารพาณิชย ซ่ึงประกอบธุรกิจ
และมีท่ีตั้งในตางประเทศ จะตองถือปฏิบัติ
ตามประกาศฉบับนี้ดวยหรือไม 
(เพ่ิมเติมเม่ือ 7 พฤษภาคม 2564) 

• กรณีบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินท่ีตั้งอยูใน
ตางประเทศหรือสาขาในตางประเทศของธนาคาร
พาณิชย (ผูใหบริการ) ตั้งอยูในประเทศท่ีมีหลักเกณฑ
กำกับดูแลหรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการคิดดอกเบี้ย 
ผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้เปนการเฉพาะ 
ดังนั้น ใหผูใหบริการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือแนว
ปฏิบัติของประเทศนั้นได   
• แตหากผูใหบริการขางตนตั้งอยูในประเทศท่ีไมมี
หลักเกณฑกำกับดูแลหรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการคิด
ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้เปนการ
เฉพาะ ผูใหบริการสามารถนำหลักเกณฑตามประกาศ
ฉบับนี้ไปปรับใชใหเหมาะสมกับกลุมลูกคา ลักษณะ
ผลิตภัณฑหรือบริการ และสภาพแวดลอมในประเทศ 
นั้นได  

14. หากขณะทำสัญญาลูกหนี้จัดอยูในกลุมลูกหนี้
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) แต
ภายหลังมีรายไดหรือมีขนาดใหญเพ่ิมข้ึนและ
ไดรับการเปลี่ยนกลุมเปนลูกหนี้ธุรกิจขนาด
ใหญ (Corporate) ท้ังนี้ ลูกหนี้ยังไดรับ
เง่ือนไข เชน ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ตามท่ี
ระบุในสัญญาเดิมตั้งแต 
จัดกลุมเปน SMEs  
 ดังนั้น หากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ให
อางอิงการจัดกลุมเปนลูกหนี้ประเภทใด  
(เพ่ิมเติมเม่ือ 7 พฤษภาคม 2564) 
 
 
 

• ผูใหบริการอาจอางอิงการจัดกลุมลูกหนี้ ในขณะท่ี
ทำสัญญาเปนหลักในการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ 
อยางไรก็ดี ผูใหบริการสามารถนำหลักการในการคิด
ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ตามประกาศฉบับนี้ ไปปรับใช
กับกลุมลูกหนี้ Corporate ดวย 
ตัวอยาง : กรณีลูกหนี้มีการเปลี่ยนกลุมจาก SMEs เปน 
Corporate หรือในทางกลับกัน 
• หากสัญญาจัดทำ ณ วันท่ีเปนลูกหนี้ SMEs และ
ภายหลังมีการเปลี่ยนกลุมเปนลูกหนี้ Corporate  
ใหอางอิงหลักการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ของสัญญา
ตามแนวทางของลูกหนี้กลุม SMEs  
• ในทางกลับกัน หากสัญญาจัดทำ ณ วันท่ีเปนลูกหนี้ 
Corporate และภายหลังมีการเปลี่ยนกลุมเปนลูกหนี้ 
SMEs โดยหากเง่ือนไขเดิมตามสัญญาของลูกหนี้ 
โดยเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของกับดอกเบี้ยและดอกเบี้ยผิด
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ขอ คำถาม คำตอบ 
นัดชำระหนี้ (เชน ลูกหนี้ไดรับอัตราดอกเบี้ยปกติหรือ
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ในอัตราพิเศษ หรือไดรับ
ยกเวนการเรียกเก็บดอกเบี้ย 
ผิดนัดชำระ) เทากับหรือดีกวาลูกหนี้กลุม SMEs ดังนั้น 
ผูใหบริการก็สามารถใชหลักการคิดดอกเบี้ย 
ผิดนัดชำระหนี้ของสัญญาตามแนวทางของลูกหนี้กลุม 
Corporate ได หรือจะพิจารณานำหลักการคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดชำระหนี้ตามประกาศฉบับนี้ มาปรับใชกับลูกหนี้
กลุม Corporate ก็ได 

15. สินเชื่อท่ีมีขอตกลงกำหนดใหจายชำระ
เพียงครั้งเดียวหรืองวดเดียว เขาขายจะตอง
ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้หรือไม 
(เพ่ิมเติมเม่ือ 7 พฤษภาคม 2564) 

• คำจำกัดความ “สินเชื่อท่ีมีการผอนชำระเปนงวด” 
ตามประกาศฉบับนี้ หมายความวา สินเชื่อท่ีมีขอตกลง
กำหนดใหลูกหนี้ผอนชำระในลักษณะท่ีเปนรายงวด 
(Installment) รวมถึงธุรกรรมท่ีมีลักษณะคลายการให
สินเชื่อ” ซ่ึงหมายความรวมถึงสินเชื่อหรือธุรกรรมท่ี
คลายการใหสินเชื่อท่ีมีกำหนดระยะเวลาจายชำระท่ี
แนนอน ท้ังกรณีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ตาม  
• ดังนั้น สินเชื่อหรือธุรกรรมท่ีคลายการใหสินเชื่อ  
ท่ีมีขอตกลงกำหนดใหจายชำระเพียงครั้งเดียวหรือ 
งวดเดียว เขาขายจะตองถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้
ดวย 

16. กรณีธุรกรรมแฟกเตอริง (Factoring)  
ท้ังแบบมีสิทธิไลเบี้ย (with recourse) 
หรือไมมีสิทธิไลเบี้ย (without recourse) 
จะตองปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้หรือไม 
และมีวิธีการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยผิดนัด
ชำระหนี้อยางไร  
(เพ่ิมเติมเม่ือ 7 พฤษภาคม 2564) 

• หลักการ : ประกาศฉบับนี้มีเจตนารมณครอบคลุม
ธุรกรรมสินเชื่อและผลิตภัณฑท่ีคลายการใหสินเชื่อ  
ซ่ึงรวมถึงธุรกรรมแฟกเตอริงดวย โดยอางอิงอำนาจตาม
กฎหมายเฉพาะท่ีกำหนดใหผูใหบริการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑของ ธปท. ซ่ึงอาจแตกตางจากนิติกรรม
สัญญาท่ีคูสัญญาปฏิบัติตามหลักกฎหมายแพงและ
พาณิชยได เพ่ือประโยชนในการคุมครองผูบริโภค
สวนรวมใหไดรับการคุมครองท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน 
•  ดังนั้น การทำธุรกรรมแฟกเตอริง ท้ังแบบมีสิทธิ 
ไลเบี้ย (with recourse) หรือไมมีสิทธิไลเบี้ย (without 
recourse) ผูใหบริการจึงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของ
ประกาศฉบับนี้ดวย โดยใหใชอัตราสวนลด (Discount 
rate) เปนอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา  
 อยางไรก็ดี ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ท่ีผูใหบริการจะ
คิดนั้น จะตองไมเกินกวาท่ีผูซ้ือและผูขายไดตกลงกันไว
ตามสัญญาการคาดวย เชน กรณีผูซ้ือและผูขายไดตกลง
ดอกเบี้ยผิดนัดชำระไวตามสัญญาซ้ือขายซ่ึง 
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ขอ คำถาม คำตอบ 
ตำ่กวาการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ตามหลักเกณฑ
ของประกาศฉบับนี้ หรือไมคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ใน
สัญญา ดังนั้น ผูใหบริการก็สามารถปฏิบัติตามท่ีกำหนด
ในสัญญาได 

17. กรณีผูใหบริการผอนปรนเง่ือนไขการชำระหนี้
บัตรเครดิตตามขอตกลง โดยเปลี่ยนสินเชื่อ
บัตรเครดิตบางสวนหรือท้ังหมดใหเปนการ
ผอนชำระเปนงวด จะตองถือปฏิบัติในการ
คำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และลำดับ
การตัดชำระหนี้ ตามท่ีประกาศกำหนดดวย
หรือไม  

(เพ่ิมเติมเม่ือ 7 พฤษภาคม 2564) 

การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และลำดับการตัดชำระหนี้
ตามประกาศฉบับนี้ไมใชกับสินเชื่อบัตรเครดิต ยกเวน
กรณีการเปลี่ยนสินเชื่อบัตรเครดิตบางสวนหรือท้ังหมด
เปนการผอนชำระเปนงวด เนื่องจากเขาขายเปนสนิเชื่อ
ผอนชำระเปนงวดแลว  
 

III. การคิดดอกเบ้ียผิดนัดชำระหนี ้
18. ภายหลังศาลมีคำพิพากษาแลว จะคำนวณ

ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้อยางไร 
ใหถือปฏิบัติตามคำสั่งศาล 

19. การปรับปรุงโครงสรางหนี้ภายหลังมี 
คำพิพากษา จะคำนวณดอกเบี้ยผิดนัด 
ชำระหนี้อยางไร  
(ปรับปรุงเม่ือ 7 พฤษภาคม 2564) 

การปรับโครงสรางหนี้ภายหลังศาลมีคำพิพากษา จะมี
การทำสัญญาตามปกติโดยมีเง่ือนไขและขอกำหนดตาม
คำสั่งศาล ซ่ึงหากมีการผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาก็
จะตองปฏิบัติตามแนวทางของประกาศฉบับนี้ อยางไรก็
ดี หากตอมาลูกหนี้อาจไมสามารถชำระหนี้ได ทำใหตอง
ดำเนินการตามกฎหมายแทน (เชน บังคับคดี ยึดทรัพย 
ขายทอดตลาด) ผูใหบริการก็สามารถดำเนินการตาม
กระบวนการทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกำหนดให
ดำเนินการได 

20. เม่ือลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี ้ดอกเบี้ยท่ีผูใหบริการ
สามารถคิดจากลูกหนี้มีอะไรบาง และมีฐาน
ของการคำนวณอยางไร 

เม่ือลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ผูใหบริการสามารถคิดดอกเบี้ย
ได 2 สวน กลาวคือ  
• ดอกเบี้ยปกติ ซ่ึงคำนวณจากฐานของเงินตนท้ังหมด 
• ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ซ่ึงคำนวณจากฐานเงินตนของ
คางวดท่ีมีการผิดนัดชำระหนี้ 

IV. อัตราดอกเบ้ียผิดนัดชำระหนี ้
21. อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดท่ีเรียกเก็บจริง

ตามท่ีระบุในสัญญา คืออัตราดอกเบี้ยใด 
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดท่ีตกลงกันระหวางผูใหบริการกับ
ลูกคาและมีการเรียกเก็บจริง โดยไมใชอัตราดอกเบี้ย 
ท่ีใหอัตราสวนลดพิเศษท่ีต่ำกวาปกติ (Teaser rate) 
ซ่ึงอาจไมไดสะทอนความเสี่ยงท่ีแทจริงของลูกหนี้ เชน 
สินเชื่อท่ีอยูอาศัยท่ีอัตราดอกเบี้ยเปนแบบข้ันบันได 
(Step up) โดยชวง 3 ปแรกจะคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำมาก 
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ขอ คำถาม คำตอบ 
และปตอ ๆ มา อัตราดอกเบี้ยจะสูงข้ึน ดังนั้น จึงใหใช
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามท่ีมีการเรียกเก็บจริง  

22. สินเชื่อท่ีใชอัตราดอกเบี้ยหลายอัตรา เชน 
อัตราแบบข้ันบันได (Step up) หากลูกหนี้
ผิดนัดชำระหนี้จะคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระ
หนี้อยางไร  

ใหใชอัตราดอกเบี้ยสูงสุดปกติตามสัญญาท่ีเรียกเก็บจริง
กับลูกหนี้รายนั้น และบวกเพ่ิมไดไมเกินรอยละ 3 ตอป 

23. ในการพิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด
ชำระหนี้ ท่ีประกาศระบุใหเรียกเก็บเพ่ิมจาก
อัตราดอกเบี้ยปกติ ไดไมเกินรอยละ 3 ตอป 
โดยใหคำนึงถึงปจจัยตาง ๆ อาทิเชน อัตรา
ดอกเบี้ยปกติตามสัญญา ประวัติการจาย
ชำระหนี้ เปนตน หมายความวาอยางไร 

• หลักการ : อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ควรแตกตาง
จากอัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญาบาง เพ่ือจูงใจใหลูกหนี้
ผอนชำระตามปกติอยางตอเนื่อง  
• ท้ังนี้ ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสวนเพ่ิมจากการ
ผิดนัดชำระหนี้ ผูใหบริการควรคำนึงถึงปจจัยตาง ๆ เชน  

- อัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญา ถาอยูในระดับต่ำ 
การเก็บดอกเบี้ยเพ่ิมเติมท่ี 1% ก็เพียงพอจะทำให
เห็นความแตกตางจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา  
- ประวัติการจายชำระหนี้ หากเปนลูกหนี้ท่ีมีประวัติ
การจายชำระดี ก็ไมควรเรียกเก็บดอกเบี้ยสวนเพ่ิมใน
อัตราสูง 

ตัวอยาง 
• นาย ก. มีสินเชื่อท่ีอยูอาศัย อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา 
8% ท่ีผานมา นาย ก. มีประวัติการชำระหนี้ดี ไมเคยมี
การคางชำระคางวด ในกรณีนี้อาจพิจารณากำหนด
อัตราดอกเบี้ยสวนเพ่ิมท่ี 1% ซ่ึงจะทำใหอัตราดอกเบี้ย
ผิดนัดชำระหนี้อยูท่ี 9%  
• นาย ข. มีสินเชื่อสวนบุคคล อัตราดอกเบี้ย 22% ตอป
โดยประวัติในฐานขอมูลเครดิต ชี้วาเคยผิดนัดชำระหนี้
มากอน ดังนั้น ในกรณีนี้อาจพิจารณากำหนดอัตราดอกเบีย้
สวนเพ่ิมท่ี 3% ซ่ึงจะทำใหดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้อยูท่ี 
25% ตอป   

24. ขอใหยกตัวอยางกรณีท่ีประวัติการผอน
ชำระหนี้มีผลตอการกำหนดอัตราดอกเบี้ย
ผิดนัดชำระหนี้ 

ลูกคารายหนึ่งใชผลิตภัณฑสินเชื่อท่ีกำหนดอัตราดอกเบี้ย
ผิดนัดชำระหนี้สวนเพ่ิม 3% สำหรับลูกคาโดยท่ัวไป 
แตระหวางท่ีใชผลิตภัณฑนี้ลูกคาไมเคยผิดนัดชำระหนี้เลย 
ภายหลังหากลูกคารายนี้ขอสินเชื่ออ่ืนเพ่ิมเติม ผูใหบริการ
อาจคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้สวนเพ่ิมของสินเชื่อใหม
เพียง 1% - 2% ได 

25. กรณีลูกหนี้สินเชื่อสวนบุคคลท่ีอัตราดอกเบี้ย
ตามสัญญาและดอกเบี้ยผิดนัดอยูท่ี 25% 
เทากัน โดยลูกหนี้ไมเคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี ้

• ผูใหบริการควรกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา และ
ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ใหแตกตางกันบาง เพ่ือจูงใจให
ลูกหนี้มีวินัยและปฏิบัติตามขอสัญญา  
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ขอ คำถาม คำตอบ 
ตามประกาศฉบับนี้ ผูใหบริการจะตองปรับลด
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาลงเหลือ 22%  
(25% - 3%) หรือไม 

 ดังนั้น ลูกหนี้ท่ีมีประวัติการชำระหนี้ดี ผูใหบริการ 
ควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาใหตางจากดอกเบี้ย
ผิดนัดชำระหนี้บาง (1% - 3%) เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจใหลูกหนี้ดี
ชำระหนี้อยางตอเนื่อง อีกท้ังการลดอัตราดอกเบี้ยตาม
สัญญา จะชวยลดโอกาสท่ีลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ 
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ไมตางจากอัตรา
ดอกเบี้ยตามสัญญา 

26. ลูกหนี้สินเชื่อสวนบุคคลท่ีเดิมคิดดอกเบี้ยปกติ
ตามสัญญาเพียง 15% เนื่องจากประวัติการ
ชำระหนี้ดีมาโดยตลอด ท้ังนี้ในสัญญาระบุวา
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ถูกกำหนดไว 
ท่ี 25% ภายหลังประกาศมีผลบังคับใช  
ผูใหบริการสามารถปรับอัตราดอกเบี้ยปกติ
ตามสัญญาข้ึนเปน 22% ไดหรือไม เนื่องจาก
เม่ือลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ จะสามารถคิด
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้เทาเดิมท่ี 25% 
(22% + 3%) ไดหรือไม 

• ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา ผูใหบริการ 
จะคำนึงถึงตนทุนและความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อกับ
ลูกหนี้รายนั้น การปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา  
ผูใหบริการจะตองสามารถชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับ
ตนทุนและความเสี่ยงท่ีเพ่ิมข้ึนไดอยางชัดเจน  
• ถาลูกหนี้รายใดพบการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยใน
ลักษณะสูงผิดปกติดังตัวอยางขางตน สามารถแจงและ
รองเรียนมาท่ีศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน ธปท. 
โทร. 1213 

27. บัตรกดเงินสดท่ีตามสัญญาระบุดอกเบี้ย 24% 
โดยลูกหนี้สามารถใชวงเงินท่ีไดรับอนุมัติเพ่ือ
เบิกถอนเงินสดหรือซ้ือสินคาแบบผอนชำระ
หรือไดเงินกอนเขาบัญชีแลวผอนชำระคืน 
เปนรายงวด จะคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ 
ในแตละกรณีอยางไร  

• หลักการ : อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ใหคิดเพ่ิมข้ึน
จากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดท่ีตกลงระหวางผูใหบริการ
กับลูกหนี้ (ซ่ึงมีการเรียกเก็บจริงและสะทอนความเสี่ยง 
ความสามารถการชำระหนี้ของลูกหนี้) ไดไมเกิน 3% ตอป 
ท้ังนี้ ไมใชอัตราดอกเบี้ยสูงสุดท่ีระบุในสัญญาแตไมมี
การเรียกเก็บจริงหรือไมสอดคลองกับเจตนารมณของ
ประกาศฉบับนี้  
• บัตรกดเงินสด แบงได 2 กรณี ดังนี้   

- กรณีท่ี 1 : การกดเงินสดและการผอนชำระสินคา  
ผูใหบริการมักใหอัตราดอกเบี้ยพิเศษกับลูกหนี้ เชน 
ดอกเบี้ย 0% เปนระยะเวลา 6 เดือน ท้ังนี้ อัตราดอกเบี้ย
ปกติของลูกหนี้อยูท่ี 18% ซ่ึงผูใหบริการจะแจงให
ลูกหนี้ทราบเม่ือมีการกดเงินสดหรือผอนสินคาดวย
ดังนั้น หากดอกเบี้ยผิดนัดสวนเพ่ิม 1% ดอกเบี้ยผิดนัด
ชำระหนี้จะอยูท่ี 19%    

- กรณีท่ี 2 : สินเช่ือเงินกอนเขาบัญชี และลูกหนี้ 
ผอนชำระคืนเปนรายงวด โดยผูใหบริการกำหนดอัตรา



11 
 

ขอ คำถาม คำตอบ 
ดอกเบี้ยในลักษณะข้ันบันได (Step up) เชน หาก
ระยะเวลาผอนชำระคืน 2 ป (3 เดือนแรกคิดดอกเบี้ย 
10% และเดือน 4 - 24 คิดดอกเบี้ย 20%) ดังนั้น หาก
ดอกเบี้ยผิดนัดสวนเพ่ิม 1% ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ของ
ลูกหนี้ไมวาจะผิดนัดชำระในเดือนใดก็ตามจะอยูท่ี 21%  
 ท้ังนี้ อัตราดอกเบี้ยปกติควรมีระยะเวลาท่ีเรียกเก็บ
ยาวพอสมควร เพ่ือสะทอนความเสี่ยงของลูกหนี้ท่ีแทจริง 

28. เงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) มีแนวทาง
ในการกำหนดอัตราดอกเบ้ีย และคิด
ดอกเบ้ียกรณีผิดนัดชำระหนี้อยางไร 
(เพ่ิมเติมเม่ือ 6 กรกฎาคม 2565) 

การกำหนดอัตราดอกเบ้ียและการคิดดอกเบ้ียกรณี 
ผิดนัดชำระหนี้เงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) 
แบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 

กรณีผิดนัดชำระหนี ้ อัตราดอกเบ้ีย 
และการคิดดอกเบ้ีย 

1. กรณีเกินวงเงิน ซึ่งผู
ใหบริการไมอนุมัติวงเงิน
เพ่ิม และเรียกใหลูกหนี้
มาชำระเพ่ือใหกลับมา
อยูในวงเงิน 

• สวนที่อยูในวงเงิน คิด
อัตราดอกเบ้ียปกติตาม
สัญญาเงินเบิกเกินบัญชี  

• สวนที่เกินวงเงิน คิด
อัตราดอกเบ้ียปกติตาม
สัญญา บวกเพ่ิมไมเกิน 
3% ตอป 

2. กรณียกเลิกวงเงิน ซึ่ง
ผูใหบริการเรียกให
ลูกหนี้มาชำระหนี้คืน 

• ยอดหนี้ทั้งหมด ทั้ง
สวนที่อยูในวงเงินและ
เกินวงเงิน คิดอัตรา
ดอกเบ้ียปกติตามสัญญา 
บวกเพ่ิมไมเกิน 3% ตอป 
 ทั้งนี้ หากแนวปฏิบัติ
เดิมของผูใหบริการคิด
ดอกเบ้ียผิดนัดชำระหนี้
เฉพาะสวนที่เกินจาก
วงเงิน ก็สามารถทำได 
เนื่องจากเปนแนวทางที่
เปนประโยชนกับลูกหนี้
มากกวาหลักเกณฑตาม
ประกาศ  
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ขอ คำถาม คำตอบ 
29. กรณีมีสินเชื่อหลายวงเงินภายใตสัญญา

เดียวกัน โดยแตละวงเงินมีอัตราดอกเบี้ย 
ท่ีตางกัน หากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้  
ผูใหบริการสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
อยางไร 

ตัวอยาง 
• สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัยและสินเช่ือ

อเนกประสงค : วงเงิน 5 ลบ. อัตราดอกเบี้ย 
7% ตอป และสินเชื่ออเนกประสงค วงเงิน 1 
ลบ. อัตราดอกเบี้ย 12% ตอป 
(ปรับปรุงเม่ือ 6 กรกฎาคม 2565) 

• หลักการ : ผูใหบริการสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระ
หนีต้ามอัตราท่ีเรียกเก็บจริงแยกแตละวงเงินไดโดย
ดอกเบี้ยผิดนัดสวนเพ่ิมไมเกิน 3% ตอป 

ตัวอยาง 
• สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัยและสินเช่ืออเนกประสงค : 
การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ แบงเปน ดังนี้  

สินเชื่อ วงเงิน อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหน้ี 
สินเชื่อ 

เพ่ือท่ีอยูอาศัย 
5 ลบ. อัตราดอกเบี้ยปกติ 7%  

บวกเพิ่มไมเกิน 3% 
สินเชื่อ

อเนกประสงค 
1 ลบ. อัตราดอกเบี้ยปกติ 12%  

บวกเพิ่มไมเกิน 3%  

30. ผลิตภัณฑท่ีอัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญา
เปนอัตราลอยตัว (Floating rate) เชน 
MLR  MRR MOR รวมถึงอัตราดอกเบี้ย
อางอิง เชน LIBOR THOR เปนตน  
หากผิดนัดชำระหนี้ ควรใชอัตราดอกเบี้ย
อางอิง ณ วันใด 
 

• อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ใหคิดเพ่ิมข้ึนจากอัตรา
ดอกเบี้ยปกติสูงสุดท่ีเรียกเก็บจริงตามท่ีระบุในสัญญา 
ไดไมเกิน 3% ดังนั้น ผูใหบริการสามารถใชอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวหรืออัตราดอกเบี้ยอางอิงท่ีสูงสุด และบวกเพ่ิมได
ไมเกิน 3%   
 อยางไรก็ดี หากผูใหบริการมีขอจำกัดของระบบงาน 
สามารถใชอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรืออัตราดอกเบี้ยอางอิง 
ณ วันท่ีลูกหนี้เริ่มผิดนัดชำระหนี้ได เพ่ือใหสะดวกตอ 
การสื่อสารและทำความเขาใจกับลูกหนี้ 
ตัวอยาง 
ณ วันทำสัญญา MRR = 6.45% 
ณ วันท่ีลูกหนี้ผิดนัด MRR = 6.00%  
 หากผูใหบริการคิดดอกเบี้ยสวนเพ่ิม 1% กับลูกหนี้
รายนี้ ดังนั้น ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้จะอยูท่ี 7.45% 
(6.45% + 1%) อยางไรก็ดี หากผูใหบริการประสงคจะ
คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้สวนเพ่ิมจากอัตรา MRR ณ 
วันท่ีผิดนัด ก็สามารถดำเนินการได โดยดอกเบี้ยผดินัด
ชำระหนีจ้ะอยูท่ี 7.00% (6.00% + 1%)  

31. สินเชื่อท่ีเปนเงินตราตางประเทศ โดยอัตรา
ดอกเบี้ยตามสัญญา เปนอัตราลอยตัวอางอิง
ดวยสกุลตางประเทศ ดังนั้น เม่ือผิดนัดชำระหนี้
จะตองใชอัตราใด 

เม่ือผิดนัดชำระหนี้ 
• เงินตนคงคางยังเปนสกุลตางประเทศ : ใหใชอัตรา
ดอกเบี้ยสกุลตางประเทศสูงสุดท่ีคิดจริงตามสัญญา 
บวกไมเกิน 3% 
 ท้ังนี้ หากผูใหบริการมีปญหาในเรื่องของระบบงาน 
หรือประสงคจะใชอัตราดอกเบี้ย ณ วันท่ีลูกหนี้ผิดนัด
ชำระหนี้ บวกไมเกิน 3% ก็สามารถทำได   
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  ตัวอยาง : หากดอกเบี้ยผิดนัดสวนเพ่ิม 1% 

อัตราดอกเบ้ีย วันใหสินเชื่อ วันท่ีผิดนัดชำระหนี ้
สกุลตางประเทศ
(เชน LIBOR)  

2.15% 2% 

อัตราดอกเบ้ีย
ผิดนัดชำระหน้ี 

3.15% 
(2.15% + 1%) 

3% 
(2% + 1%) 

• เงินตนคงคางแปลงเปนสกุลบาท : ใหใชอัตรา
ดอกเบี้ยอางอิงสกุลเงินบาท ณ วันใหสินเชื่อ หรือ  
ณ วันท่ีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ บวกไมเกิน 3%  
 ท้ังนี้ ผูใหบริการอาจใชอัตราดอกเบี้ยอางอิงสกุลเงินบาท
ท่ีมีอัตราท่ีต่ำกวา เพ่ือประโยชนของลูกหนี้ก็ได  
ตัวอยาง  หากดอกเบี้ยผิดนัดสวนเพ่ิม 1%  

อัตราดอกเบ้ีย วันใหสินเชื่อ วันท่ีผิดนัดชำระหนี ้
สกุลบาท 5% 4.5% 

อัตราดอกเบ้ีย
ผิดนัดชำระหน้ี 

6% 
(5% + 1%) 

5.5% 
(4.5% + 1%)  

32. กรณีเงินเบิกเกินบัญชีกระแสรายวัน 
(Current account) ท่ีผูใชบริการไมมี
วงเงินเบิกเกินบัญชี จะมีแนวทางกำหนด
อัตราดอกเบ้ียผิดนัดชำระหนี้อยางไร 
(เพ่ิมเติมเม่ือ 6 กรกฎาคม 2565) 

• ใหผูใหบริการพิจารณากำหนดอัตราดอกเบ้ียท่ี
สะทอนความเส่ียงของลูกหนี้หรือกลุมลูกหนี้เปน
อัตราดอกเบ้ียอางอิงเม่ือเขาเง่ือนไขเปนสินเช่ือ โดย 
อางอิงคาเฉล่ียอัตราดอกเบ้ียปกติของกลุมลูกหนี้ท่ีมี
ความเส่ียงคลายคลึงกัน เชน ลูกหนี้รายยอย ลูกหนี้ 
SME เปนตน และสามารถช้ีแจงรายละเอียดท่ีมาของ
อัตราอางอิงดังกลาวได เพ่ือไมเปนภาระกับผูใชบริการ
จนเกินสมควร กอนบวกอัตราดอกเบ้ียสวนเพ่ิมไดไม
เกิน 3% ตอป เปนอัตราดอกเบ้ียผิดนัดชำระหนี ้
• เม่ือลูกคาขอสมัครใชบริการ ผูใหบริการตองแจง
เง่ือนไขกรณีท่ีลูกคาอาจถูกคิดดอกเบ้ียและอัตรา
ดอกเบ้ียดังกลาวใหชัดเจน รวมถึงใหสิทธิลูกคา
ตัดสินใจเลือก กรณีผูใหบริการใหลูกคาสามารถเบิก
เงินเกินกวาจำนวนเงินในบัญชีได ลูกคาท่ีประสงค
ดังกลาวจะตองใหความยินยอมแกผูใหบริการ 
    ท้ังนี้ กรณีผูใหบริการไมเคยขอความยินยอมในการ
เบิกเงินเกินกวาจำนวนเงินในบัญชีจากลูกคา โดยตอมา
จะเบิกเงินเกินดังกลาว ผูใหบริการจะตองไดรับความ
ยินยอมจากลูกคากอน 
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33. ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้หรือคาเบี้ยปรับของ

ธุรกิจใหเชาซ้ือ ใหใชอัตราใด  
ตัวอยาง 
สินเชื่อเชาซ้ือรถยนตมีคางวด 4,000 บาท/งวด  
(เงินตน 3,000 บาท และดอกเบี้ย 1,000 บาท) 
อัตราดอกเบี้ยคงท่ี = 3% ตอป และอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีแทจริง (EIR) = 5.4% ตอป 

• หลักการ : ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ หมายถึง ดอกเบี้ย
ท่ีผูใหบริการเรียกเก็บจากลูกหนี้เม่ือเกิดการผิดนัดชำระหนี้ 
ซ่ึงอาจเรียกชื่อเปนอยางอ่ืน เชน คาปรับ เบี้ยปรับ เปนตน 
โดยใหคิดจากอัตราดอกเบี้ยปกติท่ีเปนอัตราดอกเบี้ยท่ี
แทจริงตอป (EIR) บวกเพ่ิมไดไมเกิน 3%  
ตัวอยาง 
หากดอกเบี้ยผิดนัดสวนเพ่ิมคือ 1%  
ดังนั้น ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้จะอยูท่ี 6.4% (5.4% + 1%)  

34. ขอใหยกตัวอยาง การนำหลักเกณฑเรื่อง
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้มาเริ่มใช
กอนท่ีประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช  

ตัวอยาง  
กรณีเงินตน 1,000,000 บาท โดยดอกเบี้ยตามสัญญา 
6.5% ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ 14% หากนำหลักเกณฑ
ตามประกาศฉบับนี้มาใชตั้งแตวันท่ีศาลรับฟอง (1 ม.ค. 62) 
– ปจจุบัน (1 ธ.ค. 63) ดังนี้  
• 1 ม.ค. 62 วันท่ีศาลรับฟอง : โดยคิดดอกเบี้ยผิดนัด
ชำระหนี้ (ใหม) = 7.5% (ดอกเบี้ยตามสัญญา 6.5% + 
ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้สวนเพ่ิม 1%) จากฐานเงินตน 
คงคางท้ังจำนวน 
• การคำนวณ :  

V. ฐานการคำนวณดอกเบ้ียผิดนัดชำระหนี ้
35. ผูใหบริการจะตองคำนวณดอกเบี้ยผิดนัด

ชำระหนี้จากฐานเงินตนของคางวดท่ีลูกหนี้
คางชำระตามประกาศฉบับนี้ ไปจนถึงเม่ือใด 

ผูใหบริการจะตองใชฐานเงินตนตามแนวประกาศฉบับนี้ 
ไปตราบเทาท่ีสัญญานี้มีผลผูกพันจนถึงวันท่ีศาลรับฟอง
เปนอยางนอย 

36.  หลักเกณฑขอ 5.2.1 (2.1) กำหนดวา 
“สินเชื่อท่ีมีการผอนชำระเปนงวด ให 
ผูใหบริการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ 
บนฐานเงินตนของคางวดท่ีลูกหนี้คางชำระ
ในแตละงวดไปจนถึงวันท่ีศาลรับฟอง 

ผูใหบริการสามารถคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บน
ฐานเงินตนของคางวดท่ีลูกหนี้คางชำระในแตละงวดตาม
ขอ 5.2.1 (2.1) เกินกวาวันท่ีศาลรับฟองได 
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เปนอยางนอย ซ่ึงการฟองคดีตอศาลตองมี
ระยะเวลาท่ีลูกหนี้คางชำระหนีเ้กินกวา 90 วัน
นับแตวันถึงกำหนดชำระ” คำวา “เปนอยาง
นอย” หมายความวาอยางไร 

37. สำหรับการชำระหนี้ท่ีคางวดมีเฉพาะสวน
ของดอกเบี้ย (ชวงปลอดเงินตน) จะใหคิด
ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้อยางไร 

• ธปท. คาดหวังวาในการกำหนดคางวดแตละงวด  
ควรมีสวนท่ีเปนเงินตนดวย 
• ในกรณีผอนชำระแตดอกเบี้ย ผูใหบริการไมสามารถ
คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ได เนื่องจากคางวดการผอน
ชำระไมมีสวนของเงินตน 

38. การใหสินเชื่อแกผูจัดจำหนายรถยนต
(Floor plan financing) ซ่ึงมีเง่ือนไขใน
การชำระคืนเงินกู (เงินตน) ภายในระยะเวลา 
6 เดือน และตองชำระดอกเบี้ยของเงินตนท่ี
เบิกใชเปนรายเดือน และชำระคืนเงินตนท้ัง
จำนวนครั้งเดียว ท้ังนี้ หากผูจัดจำหนาย
รถยนต (Dealer) ไมชำระดอกเบี้ยรายเดือน 
หรือไมชำระคืนเงินตนเม่ือครบ 6 เดือน 
ดังนั้น จะคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้อยางไร 

• Dealer ไมชำระดอกเบ้ียรายเดือน : เนื่องจาก
กำหนดชำระในแตละเดือนไมมีฐานของเงินตน ดังนั้น  
ผูใหบริการไมสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ได 
อยางไรก็ดี ธปท. คาดหวงัวาในการกำหนดคางวดแตละงวด 
ควรมีสวนท่ีเปนเงินตนดวย 
• เม่ือครบกำหนดท่ีตองชำระคืนเงินตน (ครบ 6 เดือน) : 
ผูใหบริการสามารถคิดดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดชำระหนี้ 
(เพ่ิมข้ึนจากอัตราดอกเบี้ยสูงสุดท่ีเรียกเก็บจริงตามท่ี
ระบุในสัญญา ไดไมเกินรอยละ 3 ตอป) จากเงินตนท่ีถึง
กำหนดชำระคืนท้ังจำนวน 

39. ในการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้  
ผูใหบริการจะตองคำนวณดอกเบี้ยผิดนัด
ชำระหนี้จากฐานเงินตนของคางวดท่ีคาง
ชำระตามจริง หรือ เงินตนตามตารางการ
ผอนชำระในสัญญาเงินกู 

ใหคิดจากฐานเงินตนของคางวดท่ีคางชำระตามจริง 

40. ขอใหยกตัวอยาง การนำหลักเกณฑเรื่อง
ฐานการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ 
มาเริ่มใชกอนท่ีประกาศฉบับนี้มีผลบังคับ 
และจะมีแนวทางคืนสวนตางใหกับลูกหนี้
อยางไรบาง 

ตัวอยาง  
กรณีเงินตน 738,000 บาท มีคางวด 10,000 บาท  
(เงินตน 6,000 บาท และดอกเบี้ย 4,000 บาท)  
ดอกเบี้ยตามสัญญา 6.5% ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ 14% 
หากนำหลักเกณฑตามประกาศฉบับนี้มาใชตั้งแตวันท่ี
ลูกหนี้เริ่มผิดนัดชำระหนี้ (1 พ.ค. 63) – 30 มี.ค. 64 ดังนี้  
• 1 พ.ค. 63 วันท่ีลูกหนี้เริ่มผิดนัดชำระหนี้ : โดยคิด
ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ (ใหม) = 7.5% (ดอกเบี้ยตาม
สัญญา 6.5% + ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้สวนเพ่ิม 1%) 
จากฐานเงินตนของคางวดท่ีคางชำระ 
• การคำนวณ : 

- เงินตนคงคาง 738,000 บาท  
- คางวด 10,000 บาท  

(เงินตน 6,000 บาท และดอกเบี้ย 4,000 บาท) 
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- ดอกเบี้ยตามสัญญา = 6.5% 
- ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ (เดิม) 14%  
- ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ (ใหม) = 7.5%  

(ดอกเบี้ยตามสัญญา 6.5% + สวนเพิ่ม 1%) 

   รวมดอกเบี้ยผิดนัดสวนเพิ่ม (ใหม)    =  330 บาท 
   ดอกเบีย้ตามสัญญา               = 44,000 บาท 
   (4,000 * 11 งวด) 
   รวมดอกเบี้ยทั้งหมด          = 44,330 บาท 

 ท้ังนี้ สวนตางของดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้จากการ 
นำหลักเกณฑตามประกาศฉบับนี้มาใชตั้งแต 1 พ.ค. 63 
จำนวน 50,380 บาท ผูใหบริการอาจพิจารณานำมา 
หักจากยอดคงคางใหกับลูกหนี้หรือดำเนินการอยางอ่ืน
ท่ีเปนประโยชนกับลูกหนี้ 

VI. ระยะเวลาผอนผันไมคิดดอกเบ้ียผิดนัดชำระหนี้ (Grace period) 
41. ผูใหบริการสามารถกำหนด Grace period 

ไดนานเทาใด โดยพิจารณาจากปจจัยใดบาง 
• ผูใหบริการสามารถกำหนดระยะเวลาการผอนผัน 
ไมคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ใหสอดคลองกับคุณภาพ
และพฤติกรรมการชำระหนี้ของลูกหนี้แตละราย โดย
คำนึงถึงประเภทสินเชื่อ สถานะ ตลอดจนเหตุผล 
ความจำเปนหรือเหตุสุดวิสัยของลูกหนี้ เชน อุบัติเหตุ 
อุบัติภัย ถูกเลิกจางเนื่องจากนายจางปดกิจการ  
• นอกจากนี้ ในชวงสถานการณโควิด-19 ซ่ึงสงผลกระทบ
ตอรายไดของลูกหนี้ในวงกวาง ผูใหบริการสามารถ
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พิจารณายกเวนการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เพ่ือ
ชวยเหลือลูกหนี้ใหสามารถกลับมาจายชำระหนี้ปกติได 

42. กรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้นานกวาระยะเวลา
ผอนผันไมคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ จะเริ่ม
คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ไดตั้งแตเม่ือใด 

• กรณีท่ีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้หลังจากระยะเวลาผอนผัน
ไมคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ผูใหบริการสามารถคิด
ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ไดตั้งแตวันแรกท่ีผิดนัดชำระหนี ้
หรืออาจพิจารณาผอนปรนไดตามเกณฑท่ีผูใหบริการกำหนด 
ตัวอยาง  
ผูใหบริการกำหนดชวงระยะเวลาผอนผันไมคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดชำระหนี้ไว 7 วัน ปรากฏวาลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ 
25 วัน ในกรณีเชนนี้ ผูใหบริการสามารถคิดดอกเบี้ย 
ผิดนัดชำระหนี้ไดตั้งแตวันท่ี 1 จนถึงวันท่ี 25 (แตอาจ
ผอนปรนไดตามสมควร) 

43. กรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนีน้านกวาระยะเวลา
ผอนผันไมคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ และ
หลังจากนั้นนำเงินมาชำระหนี้ไดบางสวน  
ผูใหบริการยังสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัด
ชำระหนี้บนเงินตนของคางวดท่ียังคางชำระ
อยูไดหรือไม 

ผูใหบริการสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนเงินตน
ของคางวดท่ีลูกหนี้คางชำระไดจนกระท่ังลูกหนี้ชำระหนี้
ท่ีคางดังกลาวจนเสร็จสิ้น 
ตัวอยาง  
ผูใหบริการมีระยะเวลาผอนผันไมคิดดอกเบี้ยผิดนัด
ชำระหนี้ 90 วัน ลูกหนี้คางชำระเกิน 90 วัน ภายหลัง 
นำเงินมาชำระหนี้บางสวนซ่ึงทำใหเหลือการคางชำระ
เปน 60 วัน กรณีดังกลาวผูใหบริการสามารถคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดชำระหนี้ตอไปได แมจำนวนวันคางชำระจะลด
นอยกวาระยะเวลาผอนผันไมคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระ 
อยางไรก็ดี ในกรณีนี้ ผูใหบริการจะผอนผันไมคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดชำระหนี้ ก็สามารถทำได 

VII. ลำดับการตัดชำระหนี ้
44. ผูใหบริการสามารถกำหนดแนวทางการตัด

ชำระหนี้แบบอ่ืน ท่ีเปนประโยชนกับลูกหนี้
มากกวาแนวทางข้ันต่ำท่ีประกาศฉบับนี้กำหนด 
เชน ตัดชำระหนี้แบบแนวนอนโดยตัดเงินตน
กอนเปนลำดับแรก เปนตน ไดหรือไม 

• ลำดับการตัดชำระแนวนอนโดยเรียงลำดับจาก 
คาธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินตน เปนเพียงเกณฑ 
ข้ันต่ำเทานั้น 
 หากผูใหบริการมีแนวทางการตัดชำระหนี้อ่ืนท่ีเปน
ประโยชนกับลูกหนี้มากกวา ก็สามารถทำไดโดยไมตอง
ขออนุญาต ธปท. แตอยางใด ซ่ึงจะชวยจูงใจใหลูกหนี้
จายชำระหนี้ใหตรงกำหนดการจายชำระ รวมท้ังจะชวย
ภาระการกันสำรองของผูใหบริการลงดวยเชนกัน เชน  

- ตัดชำระหนี้เงินตนเปนลำดับแรก เพ่ือทำให
สัดสวนของเงินตนลดลงเร็วข้ึนหรือมากข้ึน   
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- ตัดชำระหนี้ดอกเบี้ยและเงินตนของยอดหนี้ท่ีคาง

ชำระนานท่ีสุดและคางรองลงมาตามลำดับ แลวจึง
ตัดชำระคาธรรมเนียม เปนลำดบัสุดทาย (ตามรูป) 

45.  หากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เงินกูตั๋วสัญญาใชเงิน 
(Promissory Note : P/N) จำนวน 3 ฉบับ  
ซ่ึงตั๋วสัญญาแตละฉบับมีระยะเวลาครบ
กำหนดไมพรอมกัน ดังนั้นการตัดชำระหนี้ 
จะเรียงลำดับอยางไร  

ตัวอยาง 
หาก ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ลูกหนี้นำเงินมาจาย
ชำระ 3 แสนบาท จะตัดชำระตั๋ว P/N ฉบับท่ี 1 ท่ีคาง
นานท่ีสุดกอนเปนลำดับแรก และในลำดับถัดมาจะตัด
ชำระตั๋ว P/N ฉบับท่ี 2 ได 2 แสนบาท 

46. หากตั๋วสัญญาใชเงิน (Promissory Note : 
P/N) กำหนดใหลูกหนี้ผอนชำระดอกเบี้ยเปน
รายงวด และเม่ือครบอายุตามสัญญาใหชำระ
เงินตนท้ังจำนวน หากลูกหนี้คางชำระท้ัง
ดอกเบี้ยรายงวดและเงินตน เม่ือลูกหนี้จาย
ชำระเขามาบางสวนจะเรียงลำดับการตัด
ชำระหนี้อยางไร 
(เพ่ิมเติมเม่ือ 7 พฤษภาคม 2564) 

•  หลักการ : การตัดชำระหนี้กรณีสินเชื่อท่ีจายชำระ 
เปนงวดตามประกาศฉบับนี้กำหนดใหตัดชำระหนี้ตาม
ยอดหนี้แตละงวด โดยเรียงลำดับจากคาธรรมเนียม 
ดอกเบี้ย และเงินตนของยอดหนี้ท่ีคางชำระนานท่ีสุด
กอน และนานรองลงมา ตามลำดับ (ตัดชำระแบบ
แนวนอน) 
ตัวอยาง  

• วันท่ี 1 มกราคม ธนาคารพาณิชยออกตั๋ว P/N มูลคา 
1 ลานบาท อายุ 3 เดือน (ครบกำหนดชำระเงินคืนวันท่ี 
31 มีนาคม) โดยคิดดอกเบี้ยเดือนละ 3,000 บาท หาก
ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้และเริ่มจายชำระ ณ วันท่ี 30 
เมษายน จำนวน 500,000 บาท  

• ณ วันท่ี 30 เมษายน ธนาคารพาณิชยไดรับชำระหนี้ 
500,000 บาท จะทยอยตัดดอกเบี้ยและเงินตน 
ตามลำดับ ดังนี้  
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วันท่ี ดอกเบี้ย เงินตน 
31 ม.ค.     3,000 - 
28 ก.พ.    3,000 - 
31 มี.ค.  
(ตั๋วครบ
กำหนด) 

   3,000   491,000 
คงคาง509,000 

30 เม.ย. 3,000  
+ ดอกเบี้ยสวน

เพ่ิมจากการผิดนัด 

- 

ดังนั้น หลังการตัดชำระหนี้ จะมียอดคงคาง ดังนี้ 
 (1) เงินตนคงคาง 509,000 บาท และ 
 (2) ดอกเบี้ยเดือนเมษายน 3,000 บาท และ  
        ดอกเบี้ยสวนเพ่ิมจากการผิดนัดชำระหนี ้

47. สำหรับผลิตภัณฑสินเชื่อสวนบุคคลท่ีมี
ลักษณะผสม กลาวคือ ใชไดท้ังการผอน
ชำระเปนงวด (Installment loan) และ
วงเงินหมุนเวียน (Revolving facility)  
เชน บัตรกดเงินสดไปผอนชำระสินคาและ
กดเงินสดภายใตวงเงินสินเชื่อเดียวกัน  
จะกำหนดลำดับการตัดชำระหนี้อยางไร 
(เพ่ิมเติมเม่ือ 7 พฤษภาคม 2564) 

• หลักการ : การกำหนดลำดับการตัดชำระหนี้ตอง
คำนึงถึงหลักการสำคัญ 4 ขอ ดังนี้  

(1) เปนประโยชนกับลูกหนี้ เชน ลดภาระหนี้ไดเร็ว
ข้ึน รวมท้ังเปนประโยชนกับเจาหนี้ท่ีจะไดรับคืนสินเชื่อ
โดยเร็ว 

(2) ระบบงานของผูใหบริการสามารถดำเนินการได 
และไมกอใหเกิดความเสี่ยงท่ีมีนัยสำคัญ เชน  
การคำนวณท่ีซับซอนอาจทำใหการประมวลผลเกิด
ขอผิดพลาด 

(3) นโยบายการตัดชำระหนี้ท่ีสม่ำเสมอ เปน
มาตรฐานเดียวกันสำหรับลูกหนี้ภายใตธุรกรรมเดียวกัน 

(4) การสื่อสารกับลูกหนี้ รวมท้ังพนักงานของ 
ผูใหบริการรับทราบไดอยางชัดเจน และเขาใจถูกตอง 
 ท้ังนี้ กรณีท่ีลูกหนี้มีการใชวงเงินมากกวา 1 ครั้ง 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยหลายอัตรา ขอใหพิจารณาตัดชำระ
หนี้ท่ีมีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดและมียอดคงคางนานท่ีสุด
กอน 

ตัวอยาง  

• ณ วันท่ี 1 มกราคม ลูกคามีวงเงิน 50,000 บาท  
ใชบัตรกดเงินสดเพ่ือผอนชำระโทรศัพทมือถือ โดยผอน
ชำระ 2,000 บาท/เดือน เปนระยะเวลา 10 เดือน 
ดอกเบี้ย 10% ตอป และ ณ วันท่ี 15 มกราคม  
ลูกคากดเงินสด 20,000 บาท ดอกเบี้ย 15% ตอป 
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• ลำดับการตัดชำระ : ณ วันท่ี 31 มกราคม ซ่ึงเปนวัน
ครบกำหนดชำระของท้ังยอดผอนชำระงวดแรกและการ
กดเงินสด  

กรณีท่ี 1 : ผูใหบริการอาจพิจารณาตัดชำระสวนของ
การกดเงินสดกอนเปนลำดับแรก เนื่องจากอัตรา
ดอกเบี้ยสูงกวายอดผอนชำระ  

กรณีท่ี 2 : ผูใหบริการอาจพิจารณาตัดชำระสวนของ
ผอนชำระเปนงวดกอนเปนลำดับแรก เพ่ือใหลูกหนี้ยังใช
วงเงินคงเหลือตอได (หากจายไมครบประเภทใด
ประเภทหนึ่งจะถือวาผิดนัดชำระหนี้ท้ังหมด) เนื่องจาก
จำนวนเงินท่ีไดรับชำระเพียงพอจายชำระข้ันต่ำของยอด
ผอนชำระและยอดกดเงินสดเทานั้น 

• ท้ังนี้ ตัวอยางขางตนเปนเพียงตัวอยางเพ่ืออธิบายถึง
การปฏิบัติท่ีสอดคลองตามหลักการท่ีสำคัญ 4 ขอ 
อยางไรก็ดี หากผูใหบริการมีแนวทางหรือการดำเนินการ
อ่ืนท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับหลักการขางตน หรือ
เปนประโยชนกับลูกหนี้มากกวา เชน ตัดชำระเงินตน 
ของท้ังสวนผอนชำระและกดเงินสดเปนลำดับแรก ก็
สามารถดำเนินการไดโดยไมตองขออนุญาต ธปท. แต
อยางใด 

VIII. การแจงขอมูลแกลูกคา 
48. ผูใหบริการควรแจงการเปลี่ยนแปลงท่ีเปน

ผลจากประกาศฉบับนี้ใหลูกคาทราบหรือไม 
อยางไร 

ผูใหบริการควรแจงและเปดเผยการเปลี่ยนแปลงการคิด
ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้แบบใหม และลำดับการตัดชำระ
หนี้แบบใหมใหลูกคาทราบ ผานชองทางและรูปแบบท่ี
เหมาะสม 

IX. บทเฉพาะกาล 
49. ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับรวมถึงสัญญา 

ท่ีเกิดข้ึนกอนวันท่ีประกาศฉบับนี้มีผลใช
บังคับและยังมีผลผูกพันท่ีตองปฏิบัติตาม
สัญญาระหวางผูใหบริการกับลูกหนี้ดวย 
หมายถึงกรณีใด 

ตัวอยาง :  
หากสัญญาท่ีทำระหวางผูใหบริการและลูกหนี้เกิดข้ึน
กอนวันท่ีประกาศเริ่มมีผลบังคับใช โดยลูกหนี้ผิดนัด
ชำระหนี้ในชวงท่ีประกาศใชบังคับแลว กรณีดังกลาว 
ผูใหบริการตองนำหลักเกณฑตามประกาศฉบับนี้ 
ถือปฏิบัติกับลูกหนี้รายนี้ดวย 
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50. ขอใหยกตัวอยางการนำไปปฏิบัติ ตามขอยกเวน

ของบทเฉพาะกาลขอ 6.1 สำหรับสินเชื่อท่ีมี
เจาหนี้หลายรายใหสินเชื่อรวมกัน โดยมีเจาหนี้
รายใดรายหนึ่งตั้งอยูในตางประเทศและไมได
อยูภายใตการกำกับดูแลของ ธปท. เชน  
การใหกูยืมรวม (Syndicated Loan) ท่ีมี 
สถาบันการเงินท่ีเขาขายขางตน รวมให
สินเชื่อดวย เปนตน หมายความวาอยางไร 

• สัญญาสินเชื่อท่ีมีเจาหนี้หลายรายใหสินเชื่อรวมกัน 
โดยมีเจาหนี้รายใดรายหนึ่งตั้งอยูในตางประเทศและ
ไมไดอยูภายใตการกำกับดูแลของ ธปท. ซ่ึงไดตกลงทำ
สัญญารวมกันกอนวันท่ีประกาศมีผลบังคับใช จะไมเขา
ขายการปฏิบัติตามแนวทางของประกาศฉบับนี้  
• แตหากเปนสัญญาท่ีทำรวมกันตั้งแตวันท่ีประกาศ 
มีผลบังคับใช และใชกฎหมายไทยเปนกฎหมายอางอิง  
ผูใหบริการท่ีไดรวมทำสัญญาฉบับนี้จะตองนำหลักการ
ของประกาศไปถือปฏิบัติดวยตัวอยาง 
ตัวอยาง 
ธนาคาร ABC ซ่ึงเปนธนาคารตางประเทศ จดทะเบียน
และต้ังอยูในประเทศสิงคโปร และธนาคาร กขค  
ซ่ึงเปนธนาคารท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ไดทำสัญญา 
syndicate loan รวมกัน  

• หากเปนสัญญาท่ีทำกอนวันท่ีประกาศฉบับนี้มีผล

บังคับใช ผูใหบริการสามารถอางอิงแนวทางปฏิบัติเดิม

ตามท่ีระบุในสัญญาได 

• หากเปนสัญญาท่ีทำตั้งแตวันท่ีประกาศฉบับนี้ 
มีผลบังคับใช ผูใหบริการจะตองถือปฏิบัติตามแนวทาง
ตามประกาศฉบับนี้ดวย 
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