2
ทั้งนี้ เพื่อใ ้การขอรับค ามช่ ยเ ลือของลูก นี้เป็นไปอย่างมีประ ิทธิภาพและทันการณ์
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการใ ้ ินเชื่อแก่ พนักงาน รือลูกจ้างของกิจการ เช่น ินเชื่อ ั ดิการ รือ
ินเชื่อรายย่อยอื่น ๆ ใ ้ผู้ประกอบธุรกิจจัดใ ้มีทางเลือกที่นายจ้าง รือเจ้าของกิจการของลูก นี้ ามารถ
แจ้งค ามประ งค์ต่อผู้ประกอบธุรกิจเพื่อขอรับค ามช่ ยเ ลือแทนลูก นี้ในนามกลุ่มพนักงาน รือ
ลูกจ้างของกิจการได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่า ต้องได้รับค ามยินยอมจากพนักงาน รือลูกจ้างด้ ย
โดยในการแจ้งค ามประ งค์เพื่อขอรับค ามช่ ยเ ลือแทนกลุ่มพนักงาน รือลูกจ้าง ใ ้นายจ้าง รือเจ้าของ
กิจการระบุชื่อพนักงาน รือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการ ยุดดาเนินธุรกิจของนายจ้าง รือถูกลดเงินเดือน
รือค่าจ้างเป็นการชั่ ครา พร้อมทั้ง ง่ ลักฐานเอก ารต่าง ๆ ที่เกี่ย ข้อง ผ่านช่องทางที่ผู้ประกอบธุรกิจ
กา นด
2. กรณีลูก นี้ SMEs ถาบันการเงินและ ถาบันการเงินเฉพาะกิจยังคง ามารถช่ ยเ ลือ
ลูก นี้ SMEs ที่มีคุณ มบัติได้รับการชะลอการชาระ นี้ตามพระราชกา นดการใ ้ค ามช่ ยเ ลือทางการเงิน
แก่ผู้ประกอบ ิ า กิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไ รั โคโรนา 2019 พ. . 2563
(พระราชกา นดฯ) ได้ ตามแน ทางของ นัง ือที่ ธปท.ฝน .(23) . 1135/2563 ลง ันที่ 16 ตุลาคม 2563
โดยพิจารณาชะลอการชาระ นี้เงินต้นและ/ รือดอกเบี้ยต่อไปตามค าม ามารถในการชาระ นี้ของลูก นี้
แต่ละราย และกา นดระยะเ ลาที่เ มาะ ม แต่ไม่เกิน ิ้นเดือนมิถุนายน 2564 โดย ถาบันการเงินและ
ถาบันการเงินเฉพาะกิจยังคงการจัดชั้นเดิมของลู ก นี้นั้นได้ในช่ งเ ลาดังกล่า
3. แน ทางการใ ้ค ามช่ ยเ ลือลูก นี้ ทุกประเภท
ตามที่ ธปท. ได้ออกแน ทางในการใ ้ค ามช่ ยเ ลือลูก นี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
ถานการณ์ที่ ่งผลกระทบต่อเ ร ฐกิจไทย เมื่อ ันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกา นดแน ทางใ ้ผู้ประกอบ
ธุรกิจพิจารณาใ ้ค ามช่ ยเ ลือลูก นี้ธุรกิจขนาดใ ญ่ ลูก นี้ SMEs และลูก นี้รายย่อย ที่มี ักยภาพ
แต่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม นั้น
ธปท. ขอใ ้ผู้ประกอบธุรกิจ เร่งใ ้ค ามช่ ยเ ลือแก่ลูก นี้ตามแน ทางดังกล่า และ
พิจารณากา นดมาตรการช่ ยเ ลืออื่น โดยเฉพาะการปรับปรุงโครง ร้าง นี้ในเชิงรุกอย่างทันเ ตุการณ์
เช่น การขยายระยะเ ลาการชาระ นี้ของ ินเชื่อทุกประเภท ร มถึง ินเชื่อเพื่อการค้า (packing credit
รือ trust receipt) การต่ออายุ งเงิน รือคง งเงิน การเปลี่ยนประเภท นี้จาก ินเชื่อระยะ ั้นเป็น ินเชื่อ
ระยะยา การปลอดการชาระเงินต้นและ/ รือดอกเบี้ยเป็นการชั่ ครา การลดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ รือ
ค่าธรรมเนียม การลดอัตราดอกเบี้ยใ ้ต่าก ่าอัตราตลาด การตัดเงินต้นก่อนดอกเบี้ยได้ตามค ามเ มาะ ม รือ
การผ่อนปรนเงื่อนไขการชาระ นี้อื่น เป็นต้น ร มถึงการใ ค้ ามช่ ยเ ลือด้านเงินทุนและเ ริม ภาพคล่อง
แก่ลูก นี้เพิ่มเติมตามค ามจาเป็นและค าม ามารถในการชาระ นี้ของลูก นี้ โดยมาตรการช่ ยเ ลือดังกล่า
ค รเป็นไปตามค ามเ มาะ มกับประเภท ินเชื่อและคานึงถึงค ามเ ี่ยงของลูก นี้จาแนกตามลัก ณะธุรกิจ
และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
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เอก ารแนบ 1
นัง ือ ธปท. ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
ประเภทลูก นี้
1. ลูก นี้ทุกประเภท

นัง ือ ธปท.
นัง ือที่ ธปท.ฝน .(23) . 276/2563 และ นัง ือที่ ธปท.ฝกฉ.(72) .
277/2563 เรื่อง แน ทางในการใ ้ค ามช่ ยเ ลือลูก นี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
ถานการณ์ที่ ่งผลกระทบต่อเ ร ฐกิจไทย ลง ันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
า รับ ถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่ ถาบันการเงิน
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2563/ThaiPDF/25630049.pdf

า รับ ถาบันการเงินเฉพาะกิจ

https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2563/ThaiPDF/25630050.pdf

2. ลูก นี้รายย่อย

นัง ือที่ ธปท.ฝน .(01) . 648/2563 เรื่อง มาตรการการใ ้ค ามช่ ยเ ลือ
ลูก นี้รายย่อยเพิ่มเติมในช่ ง ถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 2
ลง ันที่ 19 มิถุนายน 2563
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2563/ThaiPDF/25630151.pdf

นัง ือที่ ธปท.ฝน .(01) . 912/2563 เรื่อง แน ทางการปรับปรุงโครง ร้าง นี้
า รับลูก นี้รายย่อยด้ ย ิธีการร ม นี้ (debt consolidation) ลง ันที่
27 ิง าคม 2563
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2563/ThaiPDF/25630215.pdf

3. ลูก นี้ ิ า กิจ
นัง ือที่ ธปท.ฝน .(23) .1135/2563 เรื่อง แน ทางการดาเนินการที่เกี่ย ข้องกับ
ขนาดกลางและ
การปรับปรุงโครง ร้าง นี้เพื่อช่ ยเ ลือลูก นี้ธรุ กิจภาย ลัง นิ้ ุดมาตรการชะลอ
ขนาดย่อม (SMEs) การชาระ นี้ตามพระราชกา นด ลง ันที่ 16 ตุลาคม 2563
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2563/ThaiPDF/25630262.pdf

4. ลูก นี้ธุรกิจที่มี
เจ้า นี้ ลายราย

นัง ือที่ ธปท.ฝน .(01) . 1052/2563 เรื่อง แน ทางการปรับปรุงโครง ร้าง นี้
า รับลูก นี้ธุรกิจที่มีเจ้า นี้ ลายราย (multi-creditors) ลง นั ที่ 28 กันยายน 2563
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2563/ThaiPDF/25630240.pdf
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เอก ารแนบ 2
แน ทางตามมาตรการการใ ้ค ามช่ ยเ ลือลูก นี้รายย่อยเพิ่มเติมในช่ ง ถานการณ์การระบาด
ของ COIVD-19 ระยะที่ 2
ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดใ ้มีทางเลือกเพื่อใ ้ลูก นี้ ามารถเลือกได้ ตามประเภท ินเชื่อ ดังนี้
ประเภท ินเชื่อ
1. บัตรเครดิต
ใ ้คงอัตราผ่อนชาระขั้นตา่ ที่อัตรา
ร้อยละ 5 ในปี 2563 - 2564 ร้อยละ 8
ในปี 2565 และร้อยละ 10 ในปี 2566

2.

3.

4.
5.

มาตรการการใ ้ค ามช่ ยเ ลือลูก นี้ขั้นต่า
ใ ้ลูก นี้ ามารถเปลี่ยนประเภท นี้ รือโอน นี้บัตรเครดิตเป็น
ินเชื่อที่มีระยะเ ลา (term loan) 48 ง ด รือพิจารณาขยาย
ระยะเ ลาตามค าม ามารถในการชาระ นี้ของลูก นี้ โดยคิด
อัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี า รับ งเงินที่เ ลืออยู่
ใ ้ผู้ประกอบธุรกิจพิจารณาใ ้ลูก นี้ใช้ งเงินได้ตาม
ค าม ามารถในการชาระ นี้ แต่เมื่อร มกับยอดคงเ ลือของ
บัตรเครดิตเดิมแล้ ต้องไม่เกินก ่า งเงินที่เคยอนุมัติของบัตร
เครดิตนั้น
ินเชื่อ ่ นบุคคลภายใต้การกากับที่มี 1. ลดอัตราผ่อนชาระขั้นต่า ใ ้ลูก นี้ตามค าม ามารถในการ
ลัก ณะ งเงิน มุนเ ียน (revolving
ชาระ นี้ของลูก นี้ รือ
loan) เช่น บัตรกดเงิน ด ินเชื่อ
2. ใ ้ลูก นี้ ามารถเปลี่ยน รือโอน ินเชื่อที่มีลัก ณะ
มุนเ ียน
มุนเ ียนเป็น ินเชื่อที่มีระยะเ ลา (term loan) 48 ง ด
รือพิจารณาขยายระยะเ ลาตามค าม ามารถใน
การชาระ นี้ของลูก นี้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อย
ละ 22 ต่อปี า รับ งเงินที่เ ลืออยู่ ใ ้ผู้ประกอบธุรกิจ
พิจารณาใ ้ลูก นี้ใช้ งเงินได้ตามค าม ามารถในการชาระ นี้
แต่เมื่อร มกับยอดคงเ ลือของ ินเชื่อที่มีลัก ณะ งเงิน
มุนเ ียนเดิมแล้ ต้องไม่เกินก ่า งเงิน ที่เคยอนุมัติของ
ินเชื่อที่มีลัก ณะ งเงิน มุนเ ียนนัน้
ินเชื่อ ่ นบุคคลภายใต้การกากับที่ ลดค่าง ดอย่างน้อยร้อยละ 30 ของค่าง ดเดิม โดยคิดอัตรา
ผ่อนชาระเป็นง ด และ ินเชื่อที่มี
ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 22 ต่อปี
ทะเบียนรถเป็นประกัน ( ินเชือ่ จานา
ทะเบียนรถ)
ินเชื่อที่เกิดจากการใ ้เช่าซื้อ
1. พักการชาระค่าง ด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน รือ
(ไม่จากัด งเงิน)
2. ลดค่าง ดโดยขยายระยะเ ลาการชาระ นี้
ินเชื่อเพื่อที่อยู่อา ัย และ ินเชื่อที่มี 1. พักการชาระค่าง ด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน รือ
ที่อยู่อา ัยเป็น ลักประกัน
2. พักชาระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยใ ้ตาม
(ไม่จากัด งเงิน)
ค ามเ มาะ มของลูก นี้แต่ละราย รือ
3. ลดค่าง ดโดยขยายระยะเ ลาการชาระ นี้
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คำถำม – คำตอบแนบท้ำยหนังสือที่ ธปท.กปน.ว. 20 /2564
เรื่อง กำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้เพื่อรองรับสถำนกำรณ์กำรระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ลงวันที่ 12 มกรำคม 2564
ข้อ
คำถำม
ขอบเขตของหนังสือเวียน
1 ขอบเขตของลูกหนี้ที่เข้าข่ายตาม
หนังสือฉบับนี้ มีลักษณะอย่างไร
(ปรับปรุงเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564)

คำตอบ
ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมี
แนวทางการพิจารณา ดังนี้
ขอบเขตของลูกหนี้ตำมข้อที่ 1 กำรขยำยระยะเวลำ
แจ้งควำมประสงค์ขอรับควำมช่วยเหลือของลูกหนี้
รำยย่อยของหนังสือเวียน ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
อ้างอิงตามข้อ 3.1 ของหนังสือที่ ธปท.ฝนส.(01)ว.
648/2563 เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19 ระยะที่ 2 ลว. 19 มิ.ย. 63 ซึ่งมี
แนวทางการพิจารณา คือ ลูกหนี้ดังกล่าวต้องเป็น
ลูกหนี้รายย่อยที่ไม่ถูกจัดชั้นเป็นด้อยคุณภาพ (nonNPL) หรือลูกหนี้ที่ไม่ค้างชาระเงินต้นหรือดอกเบี้ย
เกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบชาระ
ณ วันที่ 1 มี.ค. 63 อย่างไรก็ดี หากปัจจุบันลูกหนี้
ดังกล่าวเป็น NPL ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้ซึ่งอาจอ้างอิง
ตามหนังสือที่ ธปท.ฝนส.(23)ว. 276/2563 ลว.
28 ก.พ. 63 หนังสือที่ ธปท.ฝกฉ.(72)ว. 277/2563
ลว. 28 ก.พ. 63 และหนังสือที่ ธปท.ฝนส.(01)ว.
648/2563 ลว. 19 มิ.ย. 63 ได้ โดยขอบเขตของ
ลูกหนี้เป็นไปตามหนังสือแต่ละฉบับ
ขอบเขตของลูกหนี้ตำมข้อที่ 2 กรณีลูกหนี้ SMEs
ของหนังสือเวียน ให้ผู้ประกอบธุรกิจอ้างอิงคุณสมบัติ
ของลูกหนี้ SMEs ตามประกาศ ธปท. ว่าด้วยการชะลอ

2
ข้อ

คำถำม

2 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อหลังวันที่
1 มี.ค. 63 (new booking) ตาม
มาตรการขั้นต่าในข้อ 1 ของหนังสือ
ฉบับนี้ได้หรือไม่
(เพิ่มเติมเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564)

คำตอบ
การชาระหนี้แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขอบเขตของลูกหนี้ตำมข้อที่ 3 แนวทำงกำรให้
ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภท ของหนังสือเวียน
ให้ผู้ประกอบธุรกิจอ้างอิงตามหนังสือที่ ธปท.ฝนส.
(23)ว. 276/2563 และหนังสือที่ ธปท.ฝกฉ.(72)ว.
277/2563 เรื่อง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจไทย ลว. 28 ก.พ. 63 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
(1) ลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ (non-NPL) ตั้งแต่
วันที่ 1 ม.ค. 63
(2) ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62
เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจ สามารถพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้
NPL ที่เกิดก่อน 1 ม.ค. 62 เป็นลูกหนี้ NPL ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
เพื่อให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้ได้อย่างรวดเร็ว
ผู้ประกอบธุรกิจอาจกาหนดนโยบายภายใน
ในการช่วยเหลือลูกหนี้ โดยกาหนดลักษณะของลูกหนี้
แบบกว้าง หรือตามพื้นที่หรืออุตสาหกรรมที่ได้รับ
ผลกระทบ เป็นต้น
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ new
booking ดังกล่าวได้ โดยขอให้กาหนดเป็นนโยบาย
ภายใน อย่างไรก็ดี การช่วยเหลือตามมาตรการขั้นต่า
ต้องไม่เป็นลูกหนี้ที่เป็น NPL ณ วันสมัครเข้ามาตรการ
หรือเป็นการขอรับความช่วยเหลือในงวดแรกของการผ่อน
ชาระ โดยขอให้ผู้ประกอบธุรกิจพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ตามความสามารถในการชาระหนี้ เช่น ตามหนังสือที่
ธปท.ฝนส.(23)ว. 276/2563 และหนังสือที่ ธปท.ฝกฉ.
(72)ว. 277/2563 ลว. 28 ก.พ. 63 หรือจัดให้มีช่องทาง
หรือกลไกแก้ไขหนี้ในลักษณะเดียวกับคลินิกแก้หนี้ เป็นต้น

3
ข้อ
คำถำม
3 การขยายระยะเวลาแจ้งความประสงค์
ขอรับความช่วยเหลือของลูกหนี้รายย่อย
ตามข้อ 1 ของหนังสือฉบับนี้
มีแนวทางอย่างไร
(เพิ่มเติมเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564)

คำตอบ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจขยายระยะเวลาให้ลูกหนี้แจ้งความ
ประสงค์เพื่อขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการขั้นต่าของ
หนังสือที่ ธปท.ฝนส.(01)ว. 648/2563 ลว. 19 มิ.ย. 63
ออกไป จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 63 เป็นสิ้นสุดวันที่
30 มิ.ย. 64 โดยการช่วยเหลือดังกล่าวสามารถกาหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดหลังวันที่ 30 มิ.ย. 64 ได้
4 ลูกหนี้ SMEs ที่มีคุณสมบัติได้รับการ ลูกหนี้ดังกล่าว หมายถึง ลูกหนี้ SMEs ที่มีคุณสมบัติ
ชะลอการชาระหนี้ตาม พ.ร.ก.การให้ ตามพระราชกาหนดฯ ทั้งที่เคยรับสิทธิการชะลอการ
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบ ชาระหนี้ และที่ขอไม่รับสิทธิชะลอการชาระหนี้ (opt-out)
วิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด แต่ต่อมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ระลอกใหม่
พ.ศ. 2563 ตามข้อ 2 ของหนังสือฉบับนี้
ครอบคลุมลูกหนี้กลุ่มใด
5 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้ความช่วยเหลือ กรณีดังกล่าว ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจชะลอการชาระหนี้
ลูกหนี้ SMEs ตามข้อ 2 ของหนังสือนี้ เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยไม่เกินกว่าวันที่ 30 มิ.ย. 64
โดยการชะลอการชาระหนี้เงินต้นและ/ รวมทั้ง ดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ให้
หรือดอกเบี้ยเกินกว่าวันที่ 30 มิ.ย. 64 สอดคล้องกับฐานะและความสามารถในการชาระหนี้ให้
ได้หรือไม่
แล้วเสร็จภายในวันดังกล่าว โดยอาจอ้างอิงตาม
(เพิ่มเติมเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564)
แนวทางของหนังสือที่ ธปท.ฝนส.(23)ว.276/2563
เรื่อง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
และหนังสือที่ ธปท.ฝกฉ.(72)ว. 277/2563 ลว. 28 ก.พ. 63
แล้วแต่กรณี หรือมาตรการอื่น ๆ เช่น มาตรการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้สาหรับลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้
หลายราย (โครงการ DR BIZ) เป็นต้น
6 มาตรการช่วยเหลืออื่นที่ระบุในข้อ 3
มาตรการช่วยเหลืออื่น หมายรวมถึง การให้เงินทุน
ของหนังสือฉบับนี้ หมายถึงกรณีใด
หมุนเวียนเพิ่มเติม การเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ด้วยการขยายระยะเวลาการชาระหนี้ของสินเชื่อทุกประเภท
รวมถึงสินเชื่อเพื่อการค้า (packing credit หรือ trust
receipt) การต่ออายุวงเงินหรือคงวงเงิน การเปลี่ยน
ประเภทหนี้จากสินเชื่อระยะสั้นเป็นสินเชื่อระยะยาว
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คำถำม

คำตอบ
การปลอดการชาระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยเป็น
การชั่วคราว ลดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียม
ลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ากว่าอัตราตลาด สามารถตัดเงินต้น
ก่อนดอกเบี้ยได้ตามความเหมาะสม หรือผ่อนปรนเงื่อนไข
การชาระหนี้อื่น เป็นต้น
7 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจพิจารณาว่า กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจพิจารณาแล้วว่าลูกหนี้ไม่เข้าข่าย
ลูกหนี้ไม่เข้าข่ายได้รับผลกระทบจาก ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และสามารถชาระหนี้ได้ตามปกติ ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
แต่ประสงค์ขอเข้ามาตรการช่วยเหลือ ชี้แจงเหตุผลให้กับลูกหนี้และนาเสนอสิทธิประโยชน์
ขั้นต่าของผู้ประกอบธุรกิจ ตามหนังสือ ให้แก่ลูกหนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ลูกหนี้ยังคงปฏิบัติตาม
ที่ ธปท.ฝนส.(01) ว.648/2563 ลว.
สัญญา เช่น การลดดอกเบี้ยสาหรับลูกหนี้ที่ผ่อนชาระได้
19 มิ.ย. 63 ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่ง
ตามปกติ เป็นต้น
ผู้ประกอบธุรกิจเห็นว่ามาตรการดังกล่าว
ไม่เหมาะสมกับสถานะและความสามารถ
ในการชาระของลูกหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจ
สามารถปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ดังกล่าวได้หรือไม่
8 ในกรณีนายจ้างหรือเจ้าของกิจการของ
เพื่อให้การช่วยเหลือลูกหนี้เป็นไปอย่างทันเหตุการณ์
ลูกหนี้สามารถแจ้งความประสงค์ต่อ
ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจอานวยความสะดวกแก่ลูกหนี้
ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
โดยจัดให้มีทางเลือกรองรับกรณีตัวอย่าง ดังนี้
แทนลูกหนี้ในนามกลุ่มพนักงานหรือ
- กรณีนายจ้างหรือเจ้าของกิจการมีสินเชื่อสวัสดิการ
ลูกจ้างของกิจการ มีแนวทางการ
กับผู้ประกอบธุรกิจ
ดาเนินการอย่างไร
- กรณีพนักงานหรือลูกจ้างมีสินเชื่อรายย่อยอื่นกับ
(ปรับปรุงเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564)
ผู้ประกอบธุรกิจ
โดยตามกรณีตัวอย่างข้างต้น นายจ้างหรือเจ้าของ
กิจการสามารถแจ้งรายชื่อลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
เพื่อขอรับความช่วยเหลือแทนพนักงานหรือลูกจ้างได้
ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจาก
พนักงานและลูกจ้าง พร้อมส่งเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง โดยอำจระบุถึงผลกระทบของกิจกำรที่
เกิดจำก COVID-19 ผลกระทบต่อกำรจ้ำงงำนหรือ
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หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแล
9 กรณีผู้ประกอบธุรกิจให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้ภายหลังจากที่หนังสือฉบับนี้มีผล
บังคับใช้ ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การกากับอย่างไร

คำตอบ
เงินเดือน และข้อมูลของลูกหนี้ เช่น ชื่อ-นำมสกุล
ตำแหน่ง ควำมต้องกำรรับควำมช่วยเหลือ และ
ลำยเซ็นของลูกหนี้เพื่อยืนยันขอรับควำมช่วยเหลือ
เป็นต้น ผ่านช่องทางที่ผู้ประกอบธุรกิจกาหนด
สาหรับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจติดต่อกลับลูกหนี้และดาเนินการตามกระบวนการ
ภายในต่อไป
ให้ผู้ประกอบธุรกิจถือปฏิบัติตำมหนังสือที่
ธปท.ฝนส.(23)ว. 276/2563 และหนังสือที่
ธปท.ฝกฉ.(72)ว. 277/2563 ลว. 28 ก.พ. 63
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูล NCB (ข้อ 2.2)
หลักเกณฑ์การกากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการจัดชั้นและ
การกันเงินสารอง (ข้อ 3.3.2 (1) และ (2)) การรับรู้
รายได้ดอกเบี้ยด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (effective
interest rate: EIR) (ข้อ 3.3.2 (2) เฉพาะกรณี
สถาบันการเงิน) บุคลากรในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
(ข้อ 3.3.2 (3)) และอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่
ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ข้อ 3.3.2 (4)
เฉพาะกรณีสถาบันการเงิน)
ให้ผู้ประกอบธุรกิจถือปฏิบัติตำมหนังสือที่
ธปท.ฝนส.(01)ว. 648/2563 ลว. 19 มิ.ย. 63
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขยายวงเงินบัตรเครดิตและ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ ประเภทวงเงิน
หมุนเวียน หรือที่ผ่อนชาระเป็นงวด (ข้อ 2) การผ่อนปรน
อัตราผ่อนชาระขั้นต่าของบัตรเครดิต (ข้อ 3.2)
หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสารองกรณีพัก
การชาระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) (เอกสารแนบ 4
ข้อ 1.1) และแนวทางการดาเนินการอื่น ๆ

6
ข้อ
คำถำม
10 กรณีผู้ประกอบธุรกิจให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้จัดชั้น stage 2 / SM ตาม
หนังสือฉบับนี้ มีแนวทางการจัดชั้น
อย่างไร ตัวอย่างเช่น
กรณีที่ 1 พักชาระค่างวด (เงินต้นและ
ดอกเบี้ย) ระยะเวลา 3 เดือน
กรณีที่ 2 ลดค่างวด 50% ระยะเวลา
6 เดือน
(เพิ่มเติมเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564)

คำตอบ
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถคงการจัดชั้นลูกหนี้ได้ตั้งแต่
วันที่ลูกหนี้แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ โดย
กรณีที่ 1 สามารถคงการจัดชั้นในช่วงการพักชาระค่า
งวด 3 เดือน ทั้งนี้ หากต่อมาในเดือนที่ 4 ลูกหนี้ไม่สามารถ
กลับมาชาระหนี้ได้ตามเงื่อนไข ให้นับวันค้างชาระต่อ
จากวันที่ลูกหนี้แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ
กรณีที่ 2 สามารถจัดชั้น stage 1/ปกติ ได้ หาก
วิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหนี้แล้วเห็นว่าลูกหนี้
สามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้
โดยไม่ต้องรอติดตามผลการปฏิบัติตามสัญญาการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (กรณีลูกหนี้ Corporate และ SMEs)
หรือพิจารณาว่าลูกหนี้สามารถปฏิบัติ ตามข้อตกลง
หรือ สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ (กรณีลูกหนี้
รายย่อย) ณ วันที่ผู้ประกอบธุรกิจตอบรับให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้ ทั้งนี้ หากต่อมาลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตาม
เงื่อนไข ให้ผู้ประกอบธุรกิจ เริ่มนับวันค้างชาระใหม่
ภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้
ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องพิจารณากันเงินสารองให้เพียงพอ
เพื่อรองรับโอกาสที่ลูกหนี้อาจไม่สามารถชาระหนี้ได้
ในอนาคต
11 กรณีสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)
SFIs สามารถใช้อัตราคิดลดที่เป็น EIR ตามสัญญาใหม่
ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามหนังสือนี้ (current EIR) ในการคานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแส
มีแนวทางการคานวณส่วนสูญเสียอย่างไร เงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่ได้
12 SFIs สามารถรับรู้รายได้จากดอกเบี้ย SFIs สามารถรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างตลอดระยะเวลา
ค้างรับในช่วงที่พักชาระหนี้ (เงินต้น
การพักชาระหนี้ (เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย) ได้ตาม
และ/หรือดอกเบี้ย) ให้แก่ลูกหนี้ตาม หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ธปท. ว่าด้วยข้อกาหนด
หนังสือนี้ ได้หรือไม่
เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(ปรับปรุงเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564)
ดังนี้
1) ลูกหนี้ที่มียอดค้างชาระไม่เกิน 3 เดือน: สามารถ
รับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างตลอดระยะเวลาการพัก
ชาระหนี้ได้

7
ข้อ

คำถำม

กำรรำยงำนข้อมูล
13 หนังสือฉบับนี้ มีแนวทางการรายงาน
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
อย่างไร
(ปรับปรุงเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564)

คำตอบ
2) ลูกหนี้ที่มียอดค้างชาระเกิน 3 เดือน: ไม่สามารถรับรู้
รายได้ตามเกณฑ์คงค้างตลอดระยะเวลาการพักชาระ
หนี้ได้ ทั้งนี้ รวมถึง ลูกหนี้บางประเภท เช่น ลูกหนี้เงิน
ให้กู้ยืม ที่ค้างชาระเงินค่างวด เป็นระยะเวลารวมกัน
ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันครบกาหนดชาระ แต่ถูกจัด
อยู่ในชั้นสูญ ชั้นสงสัยจะสูญ หรือชั้นสงสัย
อย่างไรก็ดี SFIs ต้องพิจารณากันสารองรองรับโอกาสที่
ลูกหนี้จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ในอนาคต เนื่องจาก
ลูกหนี้มีความเปราะบาง รวมถึงติดตามประเมินคุณภาพ
และจัดระดับความเสี่ยงของลูกหนี้อย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะหาก SFIs พิจารณาแล้วเห็นว่า
ลูกหนี้มีความไม่แน่นอนสูงว่าจะสามารถปฏิบัติได้ตาม
ข้อตกลง และมีความเปราะบางมาก ขอให้ SFIs พิจารณา
ตามหลักความระมัดระวัง คือ ไม่รับรู้รายได้ตามเกณฑ์
คงค้างในช่วงการพักชาระหนี้ตามหนังสือนี้ได้
สาหรับลูกหนี้รายย่อยที่ไม่เป็น NPL ให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจรายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ใน
แบบรายงานภายใต้หนังสือที่ ธปท.ฝนส.(01) ว.
648/2563 ลว. 19 มิ.ย. 63
สาหรับลูกหนี้ทุกรายที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
หรือได้รับความช่วยเหลือ ให้สถาบันการเงินและ
SFIs รายงานข้อมูลในชุดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ (Debt
Restructuring Detail : DRD)

