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I. วันมีผลบังคับใช
1. สัญญาที่ทำกอนประกาศมีผลบังคับใช และ
สัญญายังคงมีผลผูกพัน ลูกคาตองดำเนินการ
หรือตองเดินทางไปสาขาของผูใหบริการ
เพื่อขอเปลี่ยนสัญญาหรือไม เพื่อใหไดสิทธิ
ตามแนวทางใหมของประกาศฉบับนี้
2. ประกาศฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับใชเมื่อใด

คำตอบ
ลูกคาจะไดรับสิทธิโดยอัตโนมัติ ไมจำเปนตอง
ดำเนินการใด ๆ รวมทั้งไมจำเปนตองเดินทางไปสาขา
เพื่อขอเปลี่ยนสัญญา ทั้งนี้ ผูใหบริการควรแจงการ
เปลี่ยนแปลงใหลูกคาทราบ
•

การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ มีผลบังคับใช ดังนี้
วันเริ่ม
มีผลบังคับใช
(1) สถาบันการเงินและบริษทั ในกลุม 1 เมษายน 2564
ธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน 1
(2) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(3) บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจสินเชือ่
สวนบุคคลภายใตการกำกับที่มิใช
สถาบันการเงิน
(4) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
1 กรกฎาคม 2564
รายยอยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใตการกำกับที่มิใชสถาบันการเงิน
(5) บริษัทบริหารสินทรัพย
ผูใหบริการ

0

ลำดับการตัดชำระหนี้ เริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
1 กรกฎาคม 2564 เปนตนไป
• กอนหนานี้ ธปท. ไดมีหนังสือเวียน 2 ขอความรวมมือ
ใหสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผูประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับนำแนวปฏิบัติ
เรื่องฐานการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ที่ใหคำนวณ
จากฐานเงินตนของคางวดที่ผิดนัดชำระจริง โดยดำเนินการ
ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ดวยแลว
ตามหนังสือเวียนที่ ฝคง.ว. 245/2563 มีการระบุวา
ผูใหบริการสามารถนำหลักการตามประกาศฉบับนี้มาใช
ยกเวนหรือผอนปรนดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ใหแกลูกหนี้
สำหรับการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นกอนวันที่ 1 เมษายน
2564 ได
•

1

3. กรณีที่การผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้นกอนวันที่
ประกาศฉบับนีม้ ีผลบังคับ ผูใหบริการควร
คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้อยางไร

1 บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินที่เปนผูป
 ระกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับ

ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใตการกำกับ ผูป ระกอบธุรกิจการใหเชาซื้อและธุรกิจการใหเชาแบบลีสซิ่ง (ไมรวมการใหเชาซื้อที่อยูภ ายใตขอบเขตประกาศ สคบ. ตาม
ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา เรื่อง ใหธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา) และบริษัทบริหารสินทรัพย
2 หนังสือเวียนที่ ธปท.ฝคง.ว. 187/2563 เรื่อง การซักซอมเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยและการเรียกเก็บคาธรรมเนียม และที่ ธปท.ฝคง.ว. 188/2563
เรื่องการคิดดอกเบี้ยและการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
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ตัวอยาง
ลูกหนี้เริ่มผิดนัดชำระหนี้ 1 มกราคม 2563 ผูใหบริการ
สามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่ 6%-8% (มาจาก
อัตราดอกเบี้ยปกติ 5% + ดอกเบี้ยสวนเพิ่ม 1%-3%
โดยพิจารณาระดับของดอกเบี้ยสวนเพิ่มจากประวัติ
การชำระหนี้ที่ผานมาและอัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญา)
ตามหลักการของประกาศฉบับนี้
4. ลูกหนี้ที่คางชำระหนี้กอนวันที่ 1 กรกฎาคม • แมจะเปนหนี้ที่คางชำระกอนประกาศมีผลบังคับใช
2564 ผูใหบริการควรตัดชำระหนี้อยางไร
แตหากการตัดชำระหนี้แบบเดิมมีผลทำใหการจายชำระหนี้
ของลูกหนี้ไมสามารถตัดถึงเงินตนไดเลย ผูใหบริการ
ควรพิจารณาแนวทางการตัดชำระหนี้ที่เปนประโยชน
และเปนธรรมแกผูบริโภค เชน ตัดชำระเงินตนบาง เปนตน
ซึ่งนอกจากจะเปนการชวยเหลือลูกหนี้แลว ยังชวย
ผูใหบริการไมตองมีหนี้ดอยคุณภาพ (Non-Performing
Loans : NPL) เพิ่มมากขึ้นดวย
• การตัดชำระหนี้แบบเดิม อาจเรงใหเกิดหนี้ดอยคุณภาพ
ซึ่งจะทำใหผูใหบริการมีตนทุนในการจัดชั้นกันสำรอง
มากขึ้นใหสอดคลองตามเกณฑ ธปท. ดวย
II. ขอบเขตการบังคับใช
5. ประกาศฉบับนี้ใชกับสินเชื่อประเภทใดบาง • สินเชื่อที่มีการผอนชำระเปนงวด (Installment loan)
• สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving facility)
รวมถึงการปรับปรุงโครงสรางหนี้ดวย
ทั้งสินเชื่อที่ตกลงกันเปนเงินบาทหรือเงินตราตางประเทศ
6. ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมผูใหบริการ
• สถาบันการเงิน
ทางการเงินใดบาง
• บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน1
• สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
• ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับ
ที่มิใชสถาบันการเงิน
• ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใตการกำกับที่มิใชสถาบันการเงิน
• บริษัทบริหารสินทรัพย
7. ลูกหนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ใหใชนิยามลูกหนี้ SME ตามที่ผใู หบริการแตละแหงกำหนด
ตามประกาศฉบับนี้ หมายถึงลูกหนี้กลุมใด โดยหากผูใหบริการมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดกลุม
ลูกหนี้ ขอใหแจง ธปท. ทราบดวย
8. ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมถึงลูกคาธุรกิจ
• ลำดับการตัดชำระหนี้ ประกาศฉบับนี้ครอบคลุม
ขนาดใหญ (Corporate loan) ลูกคา
ลูกหนี้ทุกกลุม ทุกประเภท ไมวาจะเรียกชื่อเปนอยางใด
หนวยงานราชการหรือหนวยงานภาครัฐ
ดังนั้น ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ (Corporate loan)
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ลูกคากลุมสถาบันการเงิน หรือไม อยางไร
(ปรับปรุงเมื่อ 7 พฤษภาคม 2564)

9. ผลิตภัณฑใดบางที่ไดรับการยกเวน ไมตอง
ใชหลักเกณฑตามประกาศฉบับนี้

10. ผลิตภัณฑที่มีลักษณะผสม โดยใชเพื่อการ
ผอนชำระเปนงวด (Installment loan)
และวงเงินหมุนเวียน (Revolving facility)
เชน บัตรกดเงินสดที่ลูกคาสามารถนำไป
ผอนชำระสินคาหรือกดเงินสดไดภายใต
วงเงินสินเชื่อเดียวกัน จะกำหนดแนวทาง
ดำเนินการอยางไร

คำตอบ
ลูกคาหนวยงานราชการหรือหนวยงานภาครัฐ ลูกคา
กลุมสถาบันการเงิน จึงตองถือปฏิบัติในเรื่องของลำดับ
การตัดชำระหนี้ดวย
• การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ แมประกาศฉบับนี้
ครอบคลุมลูกหนี้รายยอย และลูกหนี้ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม อยางไรก็ดี ตามมาตรา 224/1 ของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับแกไข ซึ่งมี
ผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 เมษายน 2564 กำหนดวา
การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ของสินเชื่อที่มีการผอน
ชำระเปนงวด ใหคิดบนฐานเงินตนของคางวดที่ลูกหนี้
ผิดชำระ และขอตกลงใดขัดกับหลักการดังกลาว
ขอตกลงนั้นเปนโมฆะ
ดังนั้น ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ (Corporate loan)
ลูกคาหนวยงานราชการหรือหนวยงานภาครัฐ ลูกคา
กลุมสถาบันการเงิน จึงตองถือปฏิบัติในเรื่องของฐาน
การคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
กำหนดดวย ซึ่ง ธปท. จะนำประเด็นดังกลาวปรับปรุง
ประกาศในคราวตอไป
• ผลิตภัณฑที่มีกฎหมายอื่นกำหนดเปนการเฉพาะ หรือ
อยูภายใตการกำกับของหนวยงานกำกับดูแลอื่น เชน
ผลิตภัณฑเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตตามประกาศ
คณะกรรมการวาดวยสัญญา เรือ่ ง ใหธุรกิจใหเชาซื้อรถยนต
และรถจักรยานยนตเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา เปนตน
• ผลิตภัณฑบัตรเครดิต
• ผูใหบริการควรกำหนดแนวทางการคิดดอกเบี้ยผิดนัด
ชำระหนี้และการตัดชำระหนี้ใหสอดคลองกับลักษณะของ
ผลิตภัณฑ
• หากผลิตภัณฑมีลักษณะผสม ผูใหบริการควรแบง
วงเงินตามลักษณะของผลิตภัณฑแตละรูปแบบตามจริง
เพื่อใหปฏิบัติตามแนวทางใหมไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม เชน บัตรกดเงินสด ทีส่ ามารถแบงวงเงินสวนหนึ่ง
หรือทัง้ หมดมาใชผอนชำระสินคาได ดังนั้น การคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดชำระหนี้ในผลิตภัณฑนี้ จะแบงเปน 2 สวน ไดแก
(1) สวนที่เปนวงเงินกดเงินสดเพื่อใชหมุนเวียนทั่วไป
ใหถือปฏิบัติตามเกณฑของสินเชื่อหมุนเวียน และ
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คำตอบ
(2) สวนที่เปนวงเงินผอนชำระสินคา ใหถือปฏิบัติ
ตามเกณฑของสินเชื่อที่ผอนชำระเปนงวด
11. ผลิตภัณฑเชาซื้อที่ไมอยูภายใตขอบเขต การประกอบธุรกิจเชาซื้อซึ่งไมอยูภายใตขอบเขตตาม
ประกาศ สคบ. จะตองถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้
ประกาศ สคบ. (ประกาศคณะกรรมการ
วาดวยสัญญา เรื่อง ใหธุรกิจใหเชาซื้อรถยนต ทั้งในเรื่องของการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และลำดับ
และรถจักรยานยนตเปนธุรกิจทีค่ วบคุมสัญญา) การตัดชำระหนี้
เชน เชาซื้อรถยนตเพื่อเปนรถแท็กซี่ การเชาซื้อ
รถจักรยานยนตเพื่อไปรับจางวินมอเตอรไซค
การเชาซื้อเครื่องจักร การเชาซื้อรถบรรทุก
เพื่อนำไปประกอบอาชีพ หรือการเชาซื้อ
โดยนิติบุคคล จะตองปฏิบัติตามประกาศ
ฉบับนี้หรือไมอยางไร
12. สินเชื่อเพื่อการคา (Trade finance) จะตอง • หลักการ : ผลิตภัณฑที่เขาขายและตองถือปฏิบัติ
ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้หรือไม และมี
ตามประกาศฉบับนี้ พิจารณาจาก 2 สวน ดังนี้
วิธีการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
(1) เปนสินเชื่อหรือผลิตภัณฑที่คลายการใหสินเชื่อ
อยางไร
กลาวคือผูใหบริการอยูในฐานะเจาหนี้ที่ใหเงินกูแกลูกหนี้
(ปรับปรุงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2565)
โดยลูกหนี้ตกลงจะใชเงินคืนในภายหลัง และ
(2) เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ผูใหบริการเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้กับลูกหนี้
ดังนั้น สินเชื่อเพื่อการคาเขาขายตองถือปฏิบัติตาม
ประกาศฉบับนี้ โดยมีตัวอยางของผลิตภัณฑที่พิจารณา
อัตราดอกเบี้ยเพื่อใชในการคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
ดังนี้
(1) ภาระผูกพันที่ผูใหบริการคิดคาบริการ (Service
fee) จากลูกคา และภายหลังเมื่อเขาเงื่อนไขตามที่ตกลง
ทำใหผูใหบริการตองชำระเงินแทนลูกคา ภาระผูกพัน
ดังกลาวจะเขาขายเปนสินเชื่อ เชน หนังสือสัญญา
ค้ำประกัน (Letter of guarantee) ใหผูใหบริการพิจารณา
กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่สะทอนความเสี่ยงของลูกหนี้
หรือกลุมลูกหนี้เปนอัตราดอกเบี้ยอางอิง เมื่อภาระ
ดังกลาวเขาเงื่อนไขเปนสินเชื่อ โดยอางอิงคาเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ยปกติของกลุมลูกหนี้ที่มีความเสี่ยง
คลายคลึงกันที่กอภาระผูกพันประเภทหนี้นั้น ๆ เชน
กลุมลูกหนี้ SME ที่มีหนี้ Trade finance และ
สามารถชี้แจงรายละเอียดที่มาของอัตราอางอิง
ดังกลาวได เพื่อไมเปนภาระกับผูใชบริการจนเกิน
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13. กรณีบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินหรือ
สาขาของธนาคารพาณิชย ซึ่งประกอบธุรกิจ
และมีที่ตั้งในตางประเทศ จะตองถือปฏิบัติ
ตามประกาศฉบับนี้ดวยหรือไม
(เพิ่มเติมเมื่อ 7 พฤษภาคม 2564)

14. หากขณะทำสัญญาลูกหนี้จัดอยูในกลุมลูกหนี้
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) แต
ภายหลังมีรายไดหรือมีขนาดใหญเพิ่มขึ้นและ
ไดรับการเปลี่ยนกลุมเปนลูกหนี้ธุรกิจขนาด
ใหญ (Corporate) ทั้งนี้ ลูกหนี้ยังไดรับ
เงื่อนไข เชน ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ตามที่
ระบุในสัญญาเดิมตั้งแต
จัดกลุมเปน SMEs
ดังนั้น หากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ให
อางอิงการจัดกลุมเปนลูกหนี้ประเภทใด
(เพิ่มเติมเมื่อ 7 พฤษภาคม 2564)

คำตอบ
สมควร กอนบวกอัตราดอกเบี้ยสวนเพิ่มไดไมเกิน 3%
ตอป เปนอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
(2) ตั๋วเงิน เชน ตั๋วสัญญาใชเงิน (Promissory note)
โดยใหอางอิงอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในตั๋วสัญญาใชเงิน
แตละฉบับ
(3) การซื้อขายลดจากมูลคาของสัญญา เชน
ธุรกรรมแฟกเตอริง (Factoring) ใหใชอัตราสวนลด
(Discount rate) เปนอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
• กรณีบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินที่ตั้งอยูใน
ตางประเทศหรือสาขาในตางประเทศของธนาคาร
พาณิชย (ผูใหบริการ) ตั้งอยูในประเทศที่มหี ลักเกณฑ
กำกับดูแลหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้เปนการเฉพาะ
ดังนั้น ใหผูใหบริการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือแนว
ปฏิบัติของประเทศนั้นได
• แตหากผูใหบริการขางตนตั้งอยูในประเทศที่ไมมี
หลักเกณฑกำกับดูแลหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคิด
ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้เปนการ
เฉพาะ ผูใหบริการสามารถนำหลักเกณฑตามประกาศ
ฉบับนี้ไปปรับใชใหเหมาะสมกับกลุมลูกคา ลักษณะ
ผลิตภัณฑหรือบริการ และสภาพแวดลอมในประเทศ
นั้นได
• ผูใหบริการอาจอางอิงการจัดกลุมลูกหนี้ ในขณะที่
ทำสัญญาเปนหลักในการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
อยางไรก็ดี ผูใหบริการสามารถนำหลักการในการคิด
ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ตามประกาศฉบับนี้ ไปปรับใช
กับกลุมลูกหนี้ Corporate ดวย
ตัวอยาง : กรณีลูกหนี้มีการเปลี่ยนกลุมจาก SMEs เปน
Corporate หรือในทางกลับกัน
• หากสัญญาจัดทำ ณ วันที่เปนลูกหนี้ SMEs และ
ภายหลังมีการเปลี่ยนกลุมเปนลูกหนี้ Corporate
ใหอางอิงหลักการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ของสัญญา
ตามแนวทางของลูกหนี้กลุม SMEs
• ในทางกลับกัน หากสัญญาจัดทำ ณ วันที่เปนลูกหนี้
Corporate และภายหลังมีการเปลี่ยนกลุมเปนลูกหนี้
SMEs โดยหากเงื่อนไขเดิมตามสัญญาของลูกหนี้
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับดอกเบี้ยและดอกเบี้ยผิด
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นัดชำระหนี้ (เชน ลูกหนี้ไดรับอัตราดอกเบี้ยปกติหรือ
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ในอัตราพิเศษ หรือไดรับ
ยกเวนการเรียกเก็บดอกเบี้ย
ผิดนัดชำระ) เทากับหรือดีกวาลูกหนี้กลุม SMEs ดังนั้น
ผูใหบริการก็สามารถใชหลักการคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดชำระหนี้ของสัญญาตามแนวทางของลูกหนี้กลุม
Corporate ได หรือจะพิจารณานำหลักการคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดชำระหนี้ตามประกาศฉบับนี้ มาปรับใชกับลูกหนี้
กลุม Corporate ก็ได
15. สินเชื่อที่มีขอตกลงกำหนดใหจายชำระ
• คำจำกัดความ “สินเชื่อที่มีการผอนชำระเปนงวด”
เพียงครั้งเดียวหรืองวดเดียว เขาขายจะตอง ตามประกาศฉบับนี้ หมายความวา สินเชื่อที่มีขอตกลง
ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้หรือไม
กำหนดใหลูกหนี้ผอนชำระในลักษณะที่เปนรายงวด
(เพิ่มเติมเมื่อ 7 พฤษภาคม 2564)
(Installment) รวมถึงธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการให
สินเชื่อ” ซึ่งหมายความรวมถึงสินเชื่อหรือธุรกรรมที่
คลายการใหสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลาจายชำระที่
แนนอน ทั้งกรณีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ตาม
• ดังนั้น สินเชื่อหรือธุรกรรมที่คลายการใหสินเชื่อ
ที่มีขอตกลงกำหนดใหจายชำระเพียงครั้งเดียวหรือ
งวดเดียว เขาขายจะตองถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้
ดวย
16. กรณีธุรกรรมแฟกเตอริง (Factoring)
• หลักการ : ประกาศฉบับนี้มีเจตนารมณครอบคลุม
ทั้งแบบมีสิทธิไลเบี้ย (with recourse)
ธุรกรรมสินเชื่อและผลิตภัณฑที่คลายการใหสินเชื่อ
หรือไมมีสิทธิไลเบี้ย (without recourse) ซึ่งรวมถึงธุรกรรมแฟกเตอริงดวย โดยอางอิงอำนาจตาม
จะตองปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้หรือไม
กฎหมายเฉพาะที่กำหนดใหผูใหบริการปฏิบัติตาม
และมีวิธีการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยผิดนัด หลักเกณฑของ ธปท. ซึ่งอาจแตกตางจากนิติกรรม
ชำระหนี้อยางไร
สัญญาที่คูสัญญาปฏิบัติตามหลักกฎหมายแพงและ
(เพิ่มเติมเมื่อ 7 พฤษภาคม 2564)
พาณิชยได เพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภค
สวนรวมใหไดรับการคุมครองที่มีมาตรฐานเดียวกัน
• ดังนั้น การทำธุรกรรมแฟกเตอริง ทั้งแบบมีสิทธิ
ไลเบี้ย (with recourse) หรือไมมีสิทธิไลเบี้ย (without
recourse) ผูใหบริการจึงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของ
ประกาศฉบับนี้ดวย โดยใหใชอัตราสวนลด (Discount
rate) เปนอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
อยางไรก็ดี ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่ผูใหบริการจะ
คิดนั้น จะตองไมเกินกวาที่ผูซื้อและผูขายไดตกลงกันไว
ตามสัญญาการคาดวย เชน กรณีผูซื้อและผูขายไดตกลง
ดอกเบี้ยผิดนัดชำระไวตามสัญญาซื้อขายซึ่ง
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ต่ำกวาการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ตามหลักเกณฑ
ของประกาศฉบับนี้ หรือไมคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ใน
สัญญา ดังนั้น ผูใหบริการก็สามารถปฏิบัติตามที่กำหนด
ในสัญญาได
17. กรณีผูใหบริการผอนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และลำดับการตัดชำระหนี้
บัตรเครดิตตามขอตกลง โดยเปลี่ยนสินเชื่อ ตามประกาศฉบับนี้ไมใชกับสินเชื่อบัตรเครดิต ยกเวน
บัตรเครดิตบางสวนหรือทั้งหมดใหเปนการ กรณีการเปลี่ยนสินเชื่อบัตรเครดิตบางสวนหรือทั้งหมด
ผอนชำระเปนงวด จะตองถือปฏิบัติในการ เปนการผอนชำระเปนงวด เนื่องจากเขาขายเปนสินเชื่อ
คำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และลำดับ ผอนชำระเปนงวดแลว
การตัดชำระหนี้ ตามที่ประกาศกำหนดดวย
หรือไม
(เพิ่มเติมเมื่อ 7 พฤษภาคม 2564)
III. การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
18. ภายหลังศาลมีคำพิพากษาแลว จะคำนวณ ใหถือปฏิบัติตามคำสั่งศาล
ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้อยางไร
19. การปรับปรุงโครงสรางหนี้ภายหลังมี
การปรับโครงสรางหนี้ภายหลังศาลมีคำพิพากษา จะมี
คำพิพากษา จะคำนวณดอกเบี้ยผิดนัด
การทำสัญญาตามปกติโดยมีเงื่อนไขและขอกำหนดตาม
ชำระหนี้อยางไร
คำสั่งศาล ซึ่งหากมีการผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาก็
(ปรับปรุงเมื่อ 7 พฤษภาคม 2564)
จะตองปฏิบัติตามแนวทางของประกาศฉบับนี้ อยางไรก็
ดี หากตอมาลูกหนี้อาจไมสามารถชำระหนี้ได ทำใหตอง
ดำเนินการตามกฎหมายแทน (เชน บังคับคดี ยึดทรัพย
ขายทอดตลาด) ผูใหบริการก็สามารถดำเนินการตาม
กระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกำหนดให
ดำเนินการได
20. เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ดอกเบี้ยที่ผูใหบริการ เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ผูใหบริการสามารถคิดดอกเบี้ย
สามารถคิดจากลูกหนี้มีอะไรบาง และมีฐาน ได 2 สวน กลาวคือ
• ดอกเบี้ยปกติ ซึ่งคำนวณจากฐานของเงินตนทั้งหมด
ของการคำนวณอยางไร
• ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งคำนวณจากฐานเงินตนของ
คางวดที่มีการผิดนัดชำระหนี้
IV. อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
21. อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริง
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ตกลงกันระหวางผูใหบริการกับ
ตามที่ระบุในสัญญา คืออัตราดอกเบี้ยใด
ลูกคาและมีการเรียกเก็บจริง โดยไมใชอัตราดอกเบี้ย
ที่ใหอัตราสวนลดพิเศษที่ต่ำกวาปกติ (Teaser rate)
ซึ่งอาจไมไดสะทอนความเสี่ยงที่แทจริงของลูกหนี้ เชน
สินเชื่อที่อยูอาศัยที่อัตราดอกเบี้ยเปนแบบขั้นบันได
(Step up) โดยชวง 3 ปแรกจะคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำมาก
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และปตอ ๆ มา อัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น ดังนั้น จึงใหใช
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่มีการเรียกเก็บจริง
ใหใชอัตราดอกเบี้ยสูงสุดปกติตามสัญญาที่เรียกเก็บจริง
กับลูกหนี้รายนั้น และบวกเพิ่มไดไมเกินรอยละ 3 ตอป

22. สินเชื่อที่ใชอัตราดอกเบี้ยหลายอัตรา เชน
อัตราแบบขั้นบันได (Step up) หากลูกหนี้
ผิดนัดชำระหนี้จะคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระ
หนี้อยางไร
23. ในการพิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด • หลักการ : อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ควรแตกตาง
ชำระหนี้ ที่ประกาศระบุใหเรียกเก็บเพิ่มจาก จากอัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญาบาง เพื่อจูงใจใหลูกหนี้
อัตราดอกเบี้ยปกติ ไดไมเกินรอยละ 3 ตอป ผอนชำระตามปกติอยางตอเนื่อง
โดยใหคำนึงถึงปจจัยตาง ๆ อาทิเชน อัตรา • ทั้งนี้ ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสวนเพิ่มจากการ
ดอกเบี้ยปกติตามสัญญา ประวัติการจาย
ผิดนัดชำระหนี้ ผูใหบริการควรคำนึงถึงปจจัยตาง ๆ เชน
ชำระหนี้ เปนตน หมายความวาอยางไร
- อัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญา ถาอยูในระดับต่ำ
การเก็บดอกเบี้ยเพิ่มเติมที่ 1% ก็เพียงพอจะทำให
เห็นความแตกตางจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
- ประวัติการจายชำระหนี้ หากเปนลูกหนี้ที่มีประวัติ
การจายชำระดี ก็ไมควรเรียกเก็บดอกเบี้ยสวนเพิ่มใน
อัตราสูง
ตัวอยาง
• นาย ก. มีสินเชื่อที่อยูอาศัย อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
8% ที่ผานมา นาย ก. มีประวัติการชำระหนี้ดี ไมเคยมี
การคางชำระคางวด ในกรณีนี้อาจพิจารณากำหนด
อัตราดอกเบี้ยสวนเพิ่มที่ 1% ซึ่งจะทำใหอัตราดอกเบี้ย
ผิดนัดชำระหนี้อยูที่ 9%
• นาย ข. มีสินเชื่อสวนบุคคล อัตราดอกเบี้ย 22% ตอป
โดยประวัติในฐานขอมูลเครดิต ชี้วาเคยผิดนัดชำระหนี้
มากอน ดังนั้น ในกรณีนี้อาจพิจารณากำหนดอัตราดอกเบีย้
สวนเพิ่มที่ 3% ซึ่งจะทำใหดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้อยูที่
25% ตอป
24. ขอใหยกตัวอยางกรณีที่ประวัติการผอน
ลูกคารายหนึ่งใชผลิตภัณฑสินเชื่อที่กำหนดอัตราดอกเบี้ย
ชำระหนี้มีผลตอการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ผิดนัดชำระหนี้สวนเพิ่ม 3% สำหรับลูกคาโดยทั่วไป
ผิดนัดชำระหนี้
แตระหวางที่ใชผลิตภัณฑนี้ลูกคาไมเคยผิดนัดชำระหนี้เลย
ภายหลังหากลูกคารายนี้ขอสินเชื่ออื่นเพิ่มเติม ผูใหบริการ
อาจคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้สวนเพิ่มของสินเชื่อใหม
เพียง 1% - 2% ได
25. กรณีลูกหนี้สินเชื่อสวนบุคคลที่อัตราดอกเบี้ย • ผูใหบริการควรกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา และ
ตามสัญญาและดอกเบี้ยผิดนัดอยูที่ 25%
ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ใหแตกตางกันบาง เพื่อจูงใจให
เทากัน โดยลูกหนี้ไมเคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ลูกหนี้มีวินัยและปฏิบัติตามขอสัญญา
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ตามประกาศฉบับนี้ ผูใหบริการจะตองปรับลด ดังนั้น ลูกหนี้ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี ผูใหบริการ
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาลงเหลือ 22%
ควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาใหตางจากดอกเบี้ย
(25% - 3%) หรือไม
ผิดนัดชำระหนี้บาง (1% - 3%) เพื่อเพิ่มแรงจูงใจใหลูกหนี้ดี
ชำระหนี้อยางตอเนื่อง อีกทั้งการลดอัตราดอกเบี้ยตาม
สัญญา จะชวยลดโอกาสที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ไมตางจากอัตรา
ดอกเบี้ยตามสัญญา
26. ลูกหนี้สินเชื่อสวนบุคคลที่เดิมคิดดอกเบี้ยปกติ • ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา ผูใหบริการ
ตามสัญญาเพียง 15% เนื่องจากประวัติการ จะคำนึงถึงตนทุนและความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อกับ
ชำระหนี้ดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ในสัญญาระบุวา ลูกหนี้รายนั้น การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ถูกกำหนดไว ผูใหบริการจะตองสามารถชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ที่ 25% ภายหลังประกาศมีผลบังคับใช
ตนทุนและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นไดอยางชัดเจน
ผูใหบริการสามารถปรับอัตราดอกเบี้ยปกติ • ถาลูกหนี้รายใดพบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใน
ตามสัญญาขึ้นเปน 22% ไดหรือไม เนื่องจาก ลักษณะสูงผิดปกติดังตัวอยางขางตน สามารถแจงและ
เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ จะสามารถคิด
รองเรียนมาที่ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน ธปท.
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้เทาเดิมที่ 25% โทร. 1213
(22% + 3%) ไดหรือไม
27. บัตรกดเงินสดที่ตามสัญญาระบุดอกเบี้ย 24% • หลักการ : อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ใหคิดเพิ่มขึ้น
โดยลูกหนี้สามารถใชวงเงินที่ไดรับอนุมัติเพื่อ จากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่ตกลงระหวางผูใหบริการ
เบิกถอนเงินสดหรือซื้อสินคาแบบผอนชำระ กับลูกหนี้ (ซึ่งมีการเรียกเก็บจริงและสะทอนความเสี่ยง
หรือไดเงินกอนเขาบัญชีแลวผอนชำระคืน ความสามารถการชำระหนี้ของลูกหนี้) ไดไมเกิน 3% ตอป
เปนรายงวด จะคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ทั้งนี้ ไมใชอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ระบุในสัญญาแตไมมี
การเรียกเก็บจริงหรือไมสอดคลองกับเจตนารมณของ
ในแตละกรณีอยางไร
ประกาศฉบับนี้
• บัตรกดเงินสด แบงได 2 กรณี ดังนี้
- กรณีที่ 1 : การกดเงินสดและการผอนชำระสินคา
ผูใหบริการมักใหอัตราดอกเบี้ยพิเศษกับลูกหนี้ เชน
ดอกเบี้ย 0% เปนระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย
ปกติของลูกหนี้อยูที่ 18% ซึ่งผูใหบริการจะแจงให
ลูกหนี้ทราบเมื่อมีการกดเงินสดหรือผอนสินคาดวย
ดังนั้น หากดอกเบี้ยผิดนัดสวนเพิ่ม 1% ดอกเบี้ยผิดนัด
ชำระหนี้จะอยูที่ 19%

- กรณีที่ 2 : สินเชื่อเงินกอนเขาบัญชี และลูกหนี้
ผอนชำระคืนเปนรายงวด โดยผูใหบริการกำหนดอัตรา
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ดอกเบี้ยในลักษณะขั้นบันได (Step up) เชน หาก
ระยะเวลาผอนชำระคืน 2 ป (3 เดือนแรกคิดดอกเบี้ย
10% และเดือน 4 - 24 คิดดอกเบี้ย 20%) ดังนั้น หาก
ดอกเบี้ยผิดนัดสวนเพิ่ม 1% ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ของ
ลูกหนี้ไมวาจะผิดนัดชำระในเดือนใดก็ตามจะอยูที่ 21%
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยปกติควรมีระยะเวลาที่เรียกเก็บ
ยาวพอสมควร เพื่อสะทอนความเสี่ยงของลูกหนี้ที่แทจริง

28. เงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) มีแนวทาง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและการคิดดอกเบี้ยกรณี
ผิดนัดชำระหนี้เงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft)
ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ย และคิด
ดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้อยางไร
แบงเปน 2 กรณี ดังนี้
(เพิ่มเติมเมื่อ 6 กรกฎาคม 2565)
กรณีผิดนัดชำระหนี้
อัตราดอกเบี้ย
และการคิดดอกเบี้ย
1. กรณีเกินวงเงิน ซึ่งผู • สวนที่อยูในวงเงิน คิด
ใหบริการไมอนุมัติวงเงิน อัตราดอกเบี้ยปกติตาม
เพิ่ม และเรียกใหลูกหนี้ สัญญาเงินเบิกเกินบัญชี
มาชำระเพื่อใหกลับมา • สวนที่เกินวงเงิน คิด
อยูในวงเงิน
อัตราดอกเบี้ยปกติตาม
สัญญา บวกเพิ่มไมเกิน
3% ตอป
2. กรณียกเลิกวงเงิน ซึ่ง • ยอดหนี้ทั้งหมด ทั้ง
ผูใหบริการเรียกให
สวนที่อยูในวงเงินและ
ลูกหนี้มาชำระหนี้คืน
เกินวงเงิน คิดอัตรา
ดอกเบี้ยปกติตามสัญญา
บวกเพิ่มไมเกิน 3% ตอป
ทั้งนี้ หากแนวปฏิบัติ
เดิมของผูใหบริการคิด
ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
เฉพาะสวนที่เกินจาก
วงเงิน ก็สามารถทำได
เนื่องจากเปนแนวทางที่
เปนประโยชนกับลูกหนี้
มากกวาหลักเกณฑตาม
ประกาศ
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29. กรณีมีสินเชื่อหลายวงเงินภายใตสัญญา
เดียวกัน โดยแตละวงเงินมีอัตราดอกเบี้ย
ที่ ต างกั น หากลู กหนี้ ผิ ดนั ด ชำระหนี้
ผูใหบริการสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
อยางไร
ตัวอยาง
• สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยและสินเชื่อ
อเนกประสงค : วงเงิน 5 ลบ. อัตราดอกเบี้ย
7% ตอป และสินเชื่ออเนกประสงค วงเงิน 1
ลบ. อัตราดอกเบี้ย 12% ตอป
(ปรับปรุงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2565)
30. ผลิตภัณฑที่อัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญา
เปนอัตราลอยตัว (Floating rate) เชน
MLR MRR MOR รวมถึงอัตราดอกเบี้ย
อางอิง เชน LIBOR THOR เปนตน
หากผิดนัดชำระหนี้ ควรใชอัตราดอกเบี้ย
อางอิง ณ วันใด

คำตอบ
• หลักการ : ผูใหบริการสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระ
หนีต้ ามอัตราที่เรียกเก็บจริงแยกแตละวงเงินไดโดย
ดอกเบี้ยผิดนัดสวนเพิ่มไมเกิน 3% ตอป
ตัวอยาง
• สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยและสินเชื่ออเนกประสงค :
การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ แบงเปน ดังนี้
สินเชื่อ

วงเงิน อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
สินเชื่อ
5 ลบ. อัตราดอกเบี้ยปกติ 7%
เพื่อที่อยูอาศัย
บวกเพิ่มไมเกิน 3%
สินเชื่อ
1 ลบ. อัตราดอกเบี้ยปกติ 12%
อเนกประสงค
บวกเพิ่มไมเกิน 3%

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ใหคิดเพิ่มขึ้นจากอัตรา
ดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญา
ไดไมเกิน 3% ดังนั้น ผูใหบริการสามารถใชอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวหรืออัตราดอกเบี้ยอางอิงที่สูงสุด และบวกเพิ่มได
ไมเกิน 3%
อยางไรก็ดี หากผูใหบริการมีขอจำกัดของระบบงาน
สามารถใชอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรืออัตราดอกเบี้ยอางอิง
ณ วันที่ลูกหนี้เริ่มผิดนัดชำระหนี้ได เพื่อใหสะดวกตอ
การสื่อสารและทำความเขาใจกับลูกหนี้
ตัวอยาง
ณ วันทำสัญญา MRR = 6.45%
ณ วันที่ลูกหนี้ผิดนัด MRR = 6.00%
หากผูใหบริการคิดดอกเบี้ยสวนเพิ่ม 1% กับลูกหนี้
รายนี้ ดังนั้น ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้จะอยูที่ 7.45%
(6.45% + 1%) อยางไรก็ดี หากผูใหบริการประสงคจะ
คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้สวนเพิ่มจากอัตรา MRR ณ
วันที่ผิดนัด ก็สามารถดำเนินการได โดยดอกเบี้ยผิดนัด
ชำระหนีจ้ ะอยูที่ 7.00% (6.00% + 1%)
31. สินเชื่อที่เปนเงินตราตางประเทศ โดยอัตรา เมื่อผิดนัดชำระหนี้
ดอกเบี้ยตามสัญญา เปนอัตราลอยตัวอางอิง • เงินตนคงคางยังเปนสกุลตางประเทศ : ใหใชอัตรา
ดวยสกุลตางประเทศ ดังนั้น เมื่อผิดนัดชำระหนี้ ดอกเบี้ยสกุลตางประเทศสูงสุดที่คิดจริงตามสัญญา
บวกไมเกิน 3%
จะตองใชอัตราใด
ทั้งนี้ หากผูใหบริการมีปญหาในเรื่องของระบบงาน
หรือประสงคจะใชอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ลูกหนี้ผิดนัด
ชำระหนี้ บวกไมเกิน 3% ก็สามารถทำได
•
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คำตอบ
ตัวอยาง : หากดอกเบี้ยผิดนัดสวนเพิ่ม 1%

อัตราดอกเบี้ย วันใหสินเชื่อ
วันที่ผิดนัดชำระหนี้
สกุลตางประเทศ
2.15%
2%
(เชน LIBOR)
อัตราดอกเบีย้
3.15%
3%
ผิดนัดชำระหนี้ (2.15% + 1%)
(2% + 1%)

• เงินตนคงคางแปลงเปนสกุลบาท :

ใหใชอัตรา
ดอกเบี้ยอางอิงสกุลเงินบาท ณ วันใหสินเชื่อ หรือ
ณ วันที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ บวกไมเกิน 3%
ทั้งนี้ ผูใหบริการอาจใชอัตราดอกเบี้ยอางอิงสกุลเงินบาท
ที่มีอัตราที่ต่ำกวา เพื่อประโยชนของลูกหนี้ก็ได
ตัวอยาง หากดอกเบี้ยผิดนัดสวนเพิ่ม 1%

32. กรณีเงินเบิกเกินบัญชีกระแสรายวัน
(Current account) ที่ผูใชบริการไมมี
วงเงินเบิกเกินบัญชี จะมีแนวทางกำหนด
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้อยางไร
(เพิ่มเติมเมื่อ 6 กรกฎาคม 2565)

อัตราดอกเบี้ย
สกุลบาท
อัตราดอกเบีย้
ผิดนัดชำระหนี้

วันใหสินเชื่อ
5%
6%
(5% + 1%)

วันที่ผิดนัดชำระหนี้
4.5%
5.5%
(4.5% + 1%)

ใหผูใหบริการพิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ยที่
สะทอนความเสี่ยงของลูกหนี้หรือกลุมลูกหนี้เปน
อัตราดอกเบี้ยอางอิงเมื่อเขาเงื่อนไขเปนสินเชื่อ โดย
อางอิงคาเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยปกติของกลุมลูกหนี้ที่มี
ความเสี่ยงคลายคลึงกัน เชน ลูกหนี้รายยอย ลูกหนี้
SME เปนตน และสามารถชี้แจงรายละเอียดที่มาของ
อัตราอางอิงดังกลาวได เพื่อไมเปนภาระกับผูใชบริการ
จนเกินสมควร กอนบวกอัตราดอกเบี้ยสวนเพิ่มไดไม
เกิน 3% ตอป เปนอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
• เมื่อลูกคาขอสมัครใชบริการ ผูใหบริการตองแจง
เงื่อนไขกรณีที่ลูกคาอาจถูกคิดดอกเบี้ยและอัตรา
ดอกเบี้ยดังกลาวใหชัดเจน รวมถึงใหสิทธิลูกคา
ตัดสินใจเลือก กรณีผูใหบริการใหลูกคาสามารถเบิก
เงินเกินกวาจำนวนเงินในบัญชีได ลูกคาที่ประสงค
ดังกลาวจะตองใหความยินยอมแกผูใหบริการ
ทั้งนี้ กรณีผูใหบริการไมเคยขอความยินยอมในการ
เบิกเงินเกินกวาจำนวนเงินในบัญชีจากลูกคา โดยตอมา
จะเบิกเงินเกินดังกลาว ผูใหบริการจะตองไดรับความ
ยินยอมจากลูกคากอน
•
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33. ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้หรือคาเบี้ยปรับของ
ธุรกิจใหเชาซื้อ ใหใชอัตราใด
ตัวอยาง
สินเชื่อเชาซื้อรถยนตมีคางวด 4,000 บาท/งวด
(เงินตน 3,000 บาท และดอกเบี้ย 1,000 บาท)
อัตราดอกเบี้ยคงที่ = 3% ตอป และอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริง (EIR) = 5.4% ตอป
34. ขอใหยกตัวอยาง การนำหลักเกณฑเรื่อง
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้มาเริ่มใช
กอนที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช

V. ฐานการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
35. ผูใหบริการจะตองคำนวณดอกเบี้ยผิดนัด
ชำระหนี้จากฐานเงินตนของคางวดที่ลูกหนี้
คางชำระตามประกาศฉบับนี้ ไปจนถึงเมื่อใด
36. หลักเกณฑขอ 5.2.1 (2.1) กำหนดวา
“สินเชื่อที่มีการผอนชำระเปนงวด ให
ผูใหบริการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
บนฐานเงินตนของคางวดที่ลูกหนี้คางชำระ
ในแตละงวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟอง

คำตอบ
• หลักการ : ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ หมายถึง ดอกเบี้ย
ที่ผูใหบริการเรียกเก็บจากลูกหนี้เมื่อเกิดการผิดนัดชำระหนี้
ซึ่งอาจเรียกชื่อเปนอยางอื่น เชน คาปรับ เบี้ยปรับ เปนตน
โดยใหคิดจากอัตราดอกเบี้ยปกติที่เปนอัตราดอกเบี้ยที่
แทจริงตอป (EIR) บวกเพิ่มไดไมเกิน 3%
ตัวอยาง
หากดอกเบี้ยผิดนัดสวนเพิ่มคือ 1%
ดังนั้น ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้จะอยูที่ 6.4% (5.4% + 1%)
ตัวอยาง
กรณีเงินตน 1,000,000 บาท โดยดอกเบี้ยตามสัญญา
6.5% ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ 14% หากนำหลักเกณฑ
ตามประกาศฉบับนี้มาใชตั้งแตวันที่ศาลรับฟอง (1 ม.ค. 62)
– ปจจุบัน (1 ธ.ค. 63) ดังนี้
• 1 ม.ค. 62 วันที่ศาลรับฟอง : โดยคิดดอกเบี้ยผิดนัด
ชำระหนี้ (ใหม) = 7.5% (ดอกเบี้ยตามสัญญา 6.5% +
ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้สวนเพิ่ม 1%) จากฐานเงินตน
คงคางทั้งจำนวน
• การคำนวณ :

ผูใหบริการจะตองใชฐานเงินตนตามแนวประกาศฉบับนี้
ไปตราบเทาที่สัญญานี้มีผลผูกพันจนถึงวันที่ศาลรับฟอง
เปนอยางนอย
ผูใหบริการสามารถคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บน
ฐานเงินตนของคางวดที่ลูกหนี้คางชำระในแตละงวดตาม
ขอ 5.2.1 (2.1) เกินกวาวันที่ศาลรับฟองได
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เปนอยางนอย ซึ่งการฟองคดีตอศาลตองมี
ระยะเวลาที่ลูกหนี้คางชำระหนีเ้ กินกวา 90 วัน
นับแตวันถึงกำหนดชำระ” คำวา “เปนอยาง
นอย” หมายความวาอยางไร
37. สำหรับการชำระหนี้ที่คางวดมีเฉพาะสวน • ธปท. คาดหวังวาในการกำหนดคางวดแตละงวด
ของดอกเบี้ย (ชวงปลอดเงินตน) จะใหคิด ควรมีสวนที่เปนเงินตนดวย
ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้อยางไร
• ในกรณีผอนชำระแตดอกเบี้ย ผูใหบริการไมสามารถ
คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ได เนื่องจากคางวดการผอน
ชำระไมมีสวนของเงินตน
38. การใหสินเชื่อแกผูจัดจำหนายรถยนต
• Dealer ไมชำระดอกเบี้ยรายเดือน : เนื่องจาก
(Floor plan financing) ซึ่งมีเงื่อนไขใน กำหนดชำระในแตละเดือนไมมีฐานของเงินตน ดังนั้น
การชำระคืนเงินกู (เงินตน) ภายในระยะเวลา ผูใหบริการไมสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ได
6 เดือน และตองชำระดอกเบี้ยของเงินตนที่ อยางไรก็ดี ธปท. คาดหวังวาในการกำหนดคางวดแตละงวด
เบิกใชเปนรายเดือน และชำระคืนเงินตนทั้ง ควรมีสวนที่เปนเงินตนดวย
จำนวนครั้งเดียว ทั้งนี้ หากผูจัดจำหนาย
• เมื่อครบกำหนดที่ตองชำระคืนเงินตน (ครบ 6 เดือน) :
รถยนต (Dealer) ไมชำระดอกเบี้ยรายเดือน ผูใหบริการสามารถคิดดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดชำระหนี้
หรือไมชำระคืนเงินตนเมื่อครบ 6 เดือน
(เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่
ดังนั้น จะคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้อยางไร ระบุในสัญญา ไดไมเกินรอยละ 3 ตอป) จากเงินตนที่ถึง
กำหนดชำระคืนทั้งจำนวน
39. ในการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
ใหคิดจากฐานเงินตนของคางวดที่คางชำระตามจริง
ผูใหบริการจะตองคำนวณดอกเบี้ยผิดนัด
ชำระหนี้จากฐานเงินตนของคางวดที่คาง
ชำระตามจริง หรือ เงินตนตามตารางการ
ผอนชำระในสัญญาเงินกู
ตัวอยาง
40. ขอใหยกตัวอยาง การนำหลักเกณฑเรื่อง
ฐานการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
กรณีเงินตน 738,000 บาท มีคางวด 10,000 บาท
มาเริ่มใชกอนที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับ (เงินตน 6,000 บาท และดอกเบี้ย 4,000 บาท)
และจะมีแนวทางคืนสวนตางใหกับลูกหนี้ ดอกเบี้ยตามสัญญา 6.5% ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ 14%
อยางไรบาง
หากนำหลักเกณฑตามประกาศฉบับนี้มาใชตั้งแตวันที่
ลูกหนี้เริ่มผิดนัดชำระหนี้ (1 พ.ค. 63) – 30 มี.ค. 64 ดังนี้
• 1 พ.ค. 63 วันที่ลูกหนี้เริ่มผิดนัดชำระหนี้ : โดยคิด
ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ (ใหม) = 7.5% (ดอกเบี้ยตาม
สัญญา 6.5% + ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนีส้ วนเพิ่ม 1%)
จากฐานเงินตนของคางวดที่คางชำระ
• การคำนวณ :
- เงินตนคงคาง 738,000 บาท
- คางวด 10,000 บาท
(เงินตน 6,000 บาท และดอกเบี้ย 4,000 บาท)
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- ดอกเบี้ยตามสัญญา = 6.5%
- ดอกเบีย้ ผิดนัดชำระหนี้ (เดิม) 14%
- ดอกเบีย้ ผิดนัดชำระหนี้ (ใหม) = 7.5%
(ดอกเบี้ยตามสัญญา 6.5% + สวนเพิ่ม 1%)

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

ทั้งนี้ สวนตางของดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้จากการ
นำหลักเกณฑตามประกาศฉบับนี้มาใชตั้งแต 1 พ.ค. 63
จำนวน 50,380 บาท ผูใหบริการอาจพิจารณานำมา
หักจากยอดคงคางใหกับลูกหนี้หรือดำเนินการอยางอื่น
ที่เปนประโยชนกับลูกหนี้
VI. ระยะเวลาผอนผันไมคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ (Grace period)
41. ผูใหบริการสามารถกำหนด Grace period • ผูใหบริการสามารถกำหนดระยะเวลาการผอนผัน
ไดนานเทาใด โดยพิจารณาจากปจจัยใดบาง ไมคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ใหสอดคลองกับคุณภาพ
และพฤติกรรมการชำระหนี้ของลูกหนี้แตละราย โดย
คำนึงถึงประเภทสินเชื่อ สถานะ ตลอดจนเหตุผล
ความจำเปนหรือเหตุสุดวิสัยของลูกหนี้ เชน อุบัติเหตุ
อุบัติภัย ถูกเลิกจางเนื่องจากนายจางปดกิจการ
• นอกจากนี้ ในชวงสถานการณโควิด-19 ซึ่งสงผลกระทบ
ตอรายไดของลูกหนี้ในวงกวาง ผูใหบริการสามารถ
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พิจารณายกเวนการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เพื่อ
ชวยเหลือลูกหนี้ใหสามารถกลับมาจายชำระหนี้ปกติได
42. กรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้นานกวาระยะเวลา • กรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้หลังจากระยะเวลาผอนผัน
ผอนผันไมคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ จะเริ่ม ไมคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ผูใหบริการสามารถคิด
คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ไดตั้งแตเมื่อใด
ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ไดตั้งแตวันแรกที่ผิดนัดชำระหนี้
หรืออาจพิจารณาผอนปรนไดตามเกณฑที่ผูใหบริการกำหนด
ตัวอยาง
ผูใหบริการกำหนดชวงระยะเวลาผอนผันไมคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดชำระหนี้ไว 7 วัน ปรากฏวาลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้
25 วัน ในกรณีเชนนี้ ผูใหบริการสามารถคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดชำระหนี้ไดตั้งแตวันที่ 1 จนถึงวันที่ 25 (แตอาจ
ผอนปรนไดตามสมควร)
43. กรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนีน้ านกวาระยะเวลา ผูใหบริการสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนเงินตน
ผอนผันไมคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ และ ของคางวดที่ลูกหนี้คางชำระไดจนกระทั่งลูกหนี้ชำระหนี้
หลังจากนั้นนำเงินมาชำระหนี้ไดบางสวน
ที่คางดังกลาวจนเสร็จสิ้น
ผูใหบริการยังสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัด
ตัวอยาง
ชำระหนี้บนเงินตนของคางวดที่ยังคางชำระ ผูใหบริการมีระยะเวลาผอนผันไมคิดดอกเบี้ยผิดนัด
อยูไดหรือไม
ชำระหนี้ 90 วัน ลูกหนี้คางชำระเกิน 90 วัน ภายหลัง
นำเงินมาชำระหนี้บางสวนซึ่งทำใหเหลือการคางชำระ
เปน 60 วัน กรณีดังกลาวผูใหบริการสามารถคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดชำระหนี้ตอไปได แมจำนวนวันคางชำระจะลด
นอยกวาระยะเวลาผอนผันไมคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระ
อยางไรก็ดี ในกรณีนี้ ผูใหบริการจะผอนผันไมคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดชำระหนี้ ก็สามารถทำได
VII. ลำดับการตัดชำระหนี้
44. ผูใหบริการสามารถกำหนดแนวทางการตัด • ลำดับการตัดชำระแนวนอนโดยเรียงลำดับจาก
ชำระหนี้แบบอื่น ที่เปนประโยชนกับลูกหนี้ คาธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินตน เปนเพียงเกณฑ
มากกวาแนวทางขั้นต่ำที่ประกาศฉบับนี้กำหนด ขั้นต่ำเทานั้น
เชน ตัดชำระหนี้แบบแนวนอนโดยตัดเงินตน
หากผูใหบริการมีแนวทางการตัดชำระหนี้อื่นที่เปน
กอนเปนลำดับแรก เปนตน ไดหรือไม
ประโยชนกับลูกหนี้มากกวา ก็สามารถทำไดโดยไมตอง
ขออนุญาต ธปท. แตอยางใด ซึ่งจะชวยจูงใจใหลูกหนี้
จายชำระหนี้ใหตรงกำหนดการจายชำระ รวมทั้งจะชวย
ภาระการกันสำรองของผูใหบริการลงดวยเชนกัน เชน
- ตัดชำระหนี้เงินตนเปนลำดับแรก เพื่อทำให
สัดสวนของเงินตนลดลงเร็วขึ้นหรือมากขึ้น
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คำตอบ
- ตัดชำระหนี้ดอกเบี้ยและเงินตนของยอดหนี้ที่คาง
ชำระนานที่สุดและคางรองลงมาตามลำดับ แลวจึง
ตัดชำระคาธรรมเนียม เปนลำดับสุดทาย (ตามรูป)

45. หากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เงินกูต ั๋วสัญญาใชเงิน
(Promissory Note : P/N) จำนวน 3 ฉบับ
ซึ่งตั๋วสัญญาแตละฉบับมีระยะเวลาครบ
กำหนดไมพรอมกัน ดังนั้นการตัดชำระหนี้
จะเรียงลำดับอยางไร

ตัวอยาง
หาก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ลูกหนี้นำเงินมาจาย
ชำระ 3 แสนบาท จะตัดชำระตั๋ว P/N ฉบับที่ 1 ที่คาง
นานที่สุดกอนเปนลำดับแรก และในลำดับถัดมาจะตัด
ชำระตั๋ว P/N ฉบับที่ 2 ได 2 แสนบาท

46. หากตั๋วสัญญาใชเงิน (Promissory Note :
P/N) กำหนดใหลูกหนี้ผอนชำระดอกเบี้ยเปน
รายงวด และเมื่อครบอายุตามสัญญาใหชำระ
เงินตนทั้งจำนวน หากลูกหนี้คางชำระทั้ง
ดอกเบี้ยรายงวดและเงินตน เมื่อลูกหนี้จาย
ชำระเขามาบางสวนจะเรียงลำดับการตัด
ชำระหนี้อยางไร
(เพิ่มเติมเมื่อ 7 พฤษภาคม 2564)

• หลักการ : การตัดชำระหนี้กรณีสินเชื่อที่จายชำระ
เปนงวดตามประกาศฉบับนี้กำหนดใหตัดชำระหนี้ตาม
ยอดหนี้แตละงวด โดยเรียงลำดับจากคาธรรมเนียม
ดอกเบี้ย และเงินตนของยอดหนี้ที่คางชำระนานที่สุด
กอน และนานรองลงมา ตามลำดับ (ตัดชำระแบบ
แนวนอน)
ตัวอยาง
• วันที่ 1 มกราคม ธนาคารพาณิชยออกตั๋ว P/N มูลคา
1 ลานบาท อายุ 3 เดือน (ครบกำหนดชำระเงินคืนวันที่
31 มีนาคม) โดยคิดดอกเบี้ยเดือนละ 3,000 บาท หาก
ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้และเริ่มจายชำระ ณ วันที่ 30
เมษายน จำนวน 500,000 บาท
• ณ วันที่ 30 เมษายน ธนาคารพาณิชยไดรับชำระหนี้
500,000 บาท จะทยอยตัดดอกเบี้ยและเงินตน
ตามลำดับ ดังนี้
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47. สำหรับผลิตภัณฑสินเชื่อสวนบุคคลที่มี
ลักษณะผสม กลาวคือ ใชไดทั้งการผอน
ชำระเปนงวด (Installment loan) และ
วงเงินหมุนเวียน (Revolving facility)
เชน บัตรกดเงินสดไปผอนชำระสินคาและ
กดเงินสดภายใตวงเงินสินเชื่อเดียวกัน
จะกำหนดลำดับการตัดชำระหนี้อยางไร
(เพิ่มเติมเมื่อ 7 พฤษภาคม 2564)

วันที่
31 ม.ค.
28 ก.พ.
31 มี.ค.
(ตั๋วครบ
กำหนด)
30 เม.ย.

คำตอบ
ดอกเบี้ย
 3,000
 3,000
 3,000

เงินตน
 491,000
คงคาง509,000

3,000
+ ดอกเบี้ยสวน
เพิ่มจากการผิดนัด
ดังนั้น หลังการตัดชำระหนี้ จะมียอดคงคาง ดังนี้
(1) เงินตนคงคาง 509,000 บาท และ
(2) ดอกเบี้ยเดือนเมษายน 3,000 บาท และ
ดอกเบี้ยสวนเพิ่มจากการผิดนัดชำระหนี้
• หลักการ : การกำหนดลำดับการตัดชำระหนี้ตอง
คำนึงถึงหลักการสำคัญ 4 ขอ ดังนี้
(1) เปนประโยชนกับลูกหนี้ เชน ลดภาระหนี้ไดเร็ว
ขึ้น รวมทั้งเปนประโยชนกับเจาหนี้ที่จะไดรับคืนสินเชื่อ
โดยเร็ว
(2) ระบบงานของผูใหบริการสามารถดำเนินการได
และไมกอใหเกิดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ เชน
การคำนวณที่ซับซอนอาจทำใหการประมวลผลเกิด
ขอผิดพลาด
(3) นโยบายการตัดชำระหนี้ที่สม่ำเสมอ เปน
มาตรฐานเดียวกันสำหรับลูกหนี้ภายใตธุรกรรมเดียวกัน
(4) การสื่อสารกับลูกหนี้ รวมทั้งพนักงานของ
ผูใหบริการรับทราบไดอยางชัดเจน และเขาใจถูกตอง
ทั้งนี้ กรณีที่ลูกหนี้มีการใชวงเงินมากกวา 1 ครั้ง
โดยมีอัตราดอกเบี้ยหลายอัตรา ขอใหพิจารณาตัดชำระ
หนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดและมียอดคงคางนานที่สุด
กอน
ตัวอยาง
• ณ วันที่ 1 มกราคม ลูกคามีวงเงิน 50,000 บาท
ใชบัตรกดเงินสดเพื่อผอนชำระโทรศัพทมือถือ โดยผอน
ชำระ 2,000 บาท/เดือน เปนระยะเวลา 10 เดือน
ดอกเบี้ย 10% ตอป และ ณ วันที่ 15 มกราคม
ลูกคากดเงินสด 20,000 บาท ดอกเบี้ย 15% ตอป
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คำตอบ
• ลำดับการตัดชำระ : ณ วันที่ 31 มกราคม ซึ่งเปนวัน
ครบกำหนดชำระของทั้งยอดผอนชำระงวดแรกและการ
กดเงินสด
กรณีที่ 1 : ผูใหบริการอาจพิจารณาตัดชำระสวนของ
การกดเงินสดกอนเปนลำดับแรก เนื่องจากอัตรา
ดอกเบี้ยสูงกวายอดผอนชำระ
กรณีที่ 2 : ผูใหบริการอาจพิจารณาตัดชำระสวนของ
ผอนชำระเปนงวดกอนเปนลำดับแรก เพื่อใหลูกหนี้ยังใช
วงเงินคงเหลือตอได (หากจายไมครบประเภทใด
ประเภทหนึ่งจะถือวาผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมด) เนื่องจาก
จำนวนเงินที่ไดรับชำระเพียงพอจายชำระขั้นต่ำของยอด
ผอนชำระและยอดกดเงินสดเทานั้น
• ทั้งนี้ ตัวอยางขางตนเปนเพียงตัวอยางเพื่ออธิบายถึง
การปฏิบัติที่สอดคลองตามหลักการที่สำคัญ 4 ขอ
อยางไรก็ดี หากผูใหบริการมีแนวทางหรือการดำเนินการ
อื่นที่เหมาะสมและสอดคลองกับหลักการขางตน หรือ
เปนประโยชนกับลูกหนี้มากกวา เชน ตัดชำระเงินตน
ของทั้งสวนผอนชำระและกดเงินสดเปนลำดับแรก ก็
สามารถดำเนินการไดโดยไมตองขออนุญาต ธปท. แต
อยางใด

VIII. การแจงขอมูลแกลูกคา
48. ผูใหบริการควรแจงการเปลี่ยนแปลงที่เปน ผูใหบริการควรแจงและเปดเผยการเปลี่ยนแปลงการคิด
ผลจากประกาศฉบับนี้ใหลูกคาทราบหรือไม ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้แบบใหม และลำดับการตัดชำระ
อยางไร
หนีแ้ บบใหมใหลูกคาทราบ ผานชองทางและรูปแบบที่
เหมาะสม
IX. บทเฉพาะกาล
49. ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับรวมถึงสัญญา
ตัวอยาง :
ที่เกิดขึ้นกอนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช
หากสัญญาที่ทำระหวางผูใหบริการและลูกหนี้เกิดขึ้น
บังคับและยังมีผลผูกพันที่ตองปฏิบัติตาม
กอนวันที่ประกาศเริ่มมีผลบังคับใช โดยลูกหนี้ผิดนัด
สัญญาระหวางผูใหบริการกับลูกหนี้ดวย
ชำระหนี้ในชวงที่ประกาศใชบังคับแลว กรณีดังกลาว
หมายถึงกรณีใด
ผูใหบริการตองนำหลักเกณฑตามประกาศฉบับนี้
ถือปฏิบัติกับลูกหนี้รายนี้ดวย
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50. ขอใหยกตัวอยางการนำไปปฏิบัติ ตามขอยกเวน
ของบทเฉพาะกาลขอ 6.1 สำหรับสินเชื่อที่มี
เจาหนี้หลายรายใหสินเชื่อรวมกัน โดยมีเจาหนี้
รายใดรายหนึ่งตั้งอยูในตางประเทศและไมได
อยูภายใตการกำกับดูแลของ ธปท. เชน
การใหกูยืมรวม (Syndicated Loan) ที่มี
สถาบันการเงินที่เขาขายขางตน รวมให
สินเชื่อดวย เปนตน หมายความวาอยางไร

คำตอบ
• สัญญาสินเชื่อที่มีเจาหนี้หลายรายใหสินเชื่อรวมกัน
โดยมีเจาหนี้รายใดรายหนึ่งตั้งอยูในตางประเทศและ
ไมไดอยูภายใตการกำกับดูแลของ ธปท. ซึ่งไดตกลงทำ
สัญญารวมกันกอนวันที่ประกาศมีผลบังคับใช จะไมเขา
ขายการปฏิบัติตามแนวทางของประกาศฉบับนี้
• แตหากเปนสัญญาที่ทำรวมกันตั้งแตวันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช และใชกฎหมายไทยเปนกฎหมายอางอิง
ผูใหบริการที่ไดรวมทำสัญญาฉบับนี้จะตองนำหลักการ
ของประกาศไปถือปฏิบัติดวยตัวอยาง
ตัวอยาง
ธนาคาร ABC ซึ่งเปนธนาคารตางประเทศ จดทะเบียน
และตั้งอยูในประเทศสิงคโปร และธนาคาร กขค
ซึ่งเปนธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศไทย ไดทำสัญญา
syndicate loan รวมกัน
• หากเปนสัญญาที่ทำกอนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผล
บังคับใช ผูใหบริการสามารถอางอิงแนวทางปฏิบัติเดิม
ตามที่ระบุในสัญญาได
• หากเปนสัญญาที่ทำตั้งแตวันที่ประกาศฉบับนี้
มีผลบังคับใช ผูใหบริการจะตองถือปฏิบัติตามแนวทาง
ตามประกาศฉบับนี้ดวย

