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พระราชกาหนด
การให้ความช่วยเหลือและฟืน้ ฟูผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
พ.ศ. ๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่ เ ป็ น การสมควรมี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และฟื้ น ฟู ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗๒ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกาหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกาหนดนี้เรียกว่า “พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู
ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔”
มาตรา ๒ พระราชกาหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกาหนดนี้
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินซึ่งประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ
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“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกาหนดนี้
มาตรา ๔ เพือ่ เป็นการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รบั ผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือจากมาตรการที่รัฐกาหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติอันเป็น
การระงั บ ยั บ ยั้ ง และแก้ ไ ขปั ญ หาอั น เกิ ด จากการระบาดของโรคดั งกล่ า ว ให้ ก ระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่ งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุต สาหกรรมขนาดย่อม มีหน้าที่และอานาจ
ดาเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชกาหนดนี้ด้วย
มาตรา ๕ นอกจากการให้กู้ยืมเงินตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินเป็นการเฉพาะคราว เพื่อให้สถาบันการเงิน
นาไปให้ผู้ประกอบธุรกิจกู้ยืม หรือเพื่อใช้ประโยชน์ตามที่กาหนดในพระราชกาหนดนี้ ทั้งนี้ ภายในวงเงิน
ไม่เกินสามแสนห้าหมื่นล้านบาท
การให้ กู้ยืมเงิน แก่สถาบัน การเงินตามวรรคหนึ่ง อาจทาโดยวิธีการรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เ งิน
ที่สถาบันการเงินผู้กู้เป็นผู้ออกก็ได้
มิ ใ ห้ น าบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๙ (๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๕ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติม โดยพระราชบัญญั ติธนาคารแห่ งประเทศไทย (ฉบั บ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้บังคับแก่การให้กู้ยืมเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยตามพระราชกาหนดนี้
มาตรา ๖ ในการดาเนินการตามพระราชกาหนดนี้ ให้สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจ
เจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจานอง และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ อันเนื่องมาจากการกู้ยืมเงินตามหมวด ๑ หรือการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อคืนทรัพย์สิน
อันเป็นหลักประกันตามหมวด ๒
(๒) ค่าธรรมเนียมอันเนื่องมาจากการโอนทรัพย์สินเพื่อชาระหนี้ ให้แก่บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ มตามหมวด ๑ หรื อ การโอนทรั พ ย์ สิ น อั น เป็ น หลั ก ประกั น เพื่ อ ช าระหนี้
ให้แก่สถาบันการเงินหรือการโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันคืนผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สิน
อันเป็นหลักประกันตามหมวด ๒
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกาหนดนี้
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หมวด ๑
มาตรการสนับสนุนการให้สนิ เชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
มาตรา ๘ ให้ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยมี อ านาจให้ กู้ ยื ม เงิ น แก่ ส ถาบั น การเงิ น
เพื่ อ ให้ ส ถาบั น การเงิ น น าไปให้ ผู้ ป ระกอบธุร กิ จ กู้ ยื ม ตามที่ ก าหนดในหมวดนี้ ภายในวงเงิ น ไม่ เ กิน
สองแสนห้าหมื่นล้านบาท
ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน
เพิ่มเติมจากวงเงินตามวรรคหนึ่งได้ แต่เมื่อรวมกับวงเงินให้กู้ยืมตามหมวด ๒ แล้ว ต้องไม่เกินวงเงิน
ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง
อัตราดอกเบี้ยในการให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คิดในอัตรา
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งต่อปี
มาตรา ๙ ให้สถาบันการเงินยื่นคาขอกู้ยืมเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชกาหนดนี้
ใช้บังคับ แต่ใ นกรณีที่ยังมีวงเงินเหลืออยู่และมีความจาเป็นต้องให้ความช่วยเหลือต่อไป หรือจะยุติ
การดาเนินมาตรการ ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะขยายระยะเวลา
ยื่นคาขอกู้ยืมเงินดังกล่าวออกไปอีกไม่เกินหนึ่งปีก็ได้ หรือจะยุติการดาเนินมาตรการนี้ก่อนกาหนดก็ ได้
ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ในการให้ กู้ ยื ม เงิ น ตามวรรคหนึ่ ง
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้สถาบันการเงินผู้กู้ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
มาตรา ๑๐ เงินที่สถาบันการเงินได้รบั ตามมาตรา ๙ ต้องนาไปใช้ให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ ไ ม่ มี ว งเงิ น สิ น เชื่ อ กั บ สถาบั น การเงิ น หรื อ มี ว งเงิ น สิ น เชื่ อ กั บ สถาบั น การเงิ น ที่ จ ะให้ กู้ ยื ม
ไม่เกินห้าร้อยล้านบาทหรือจานวนมากกว่านั้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด ทั้งนี้
ให้พิจารณาวงเงินสินเชื่อ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเกณฑ์
วงเงิ น สิ น เชื่ อ ตามวรรคหนึ่ ง ไม่ ร วมถึ ง วงเงิ น สิ น เชื่ อ เพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคตามที่ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
มาตรา ๑๑ ในการให้ กู้ ยื ม เงิ น แก่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ตามมาตรา ๑๐ สถาบั น การเงิ น
ต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
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(๑) ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขในการให้ กู้ ยื ม เงิ น ที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย
ประกาศกาหนด
(๒) คิดอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
แต่ ต้ อ งไม่ เ กิ น ร้ อ ยละห้ า ต่ อ ปี โดยในช่ ว งระยะเวลาสองปี แ รกของสั ญ ญาให้ คิ ด อั ต ราดอกเบี้ ย ได้
ไม่เกินร้อยละสองต่อปี
(๓) ไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยจากผู้ประกอบธุรกิจในระหว่างหกเดือนแรกนับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ได้รับสินเชื่อของการยื่นขอสินเชื่อแต่ละคราว
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดตาม (๑) ให้คานึงถึงวัตถุประสงค์
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบปัญหาหรือได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงเป็นสาคัญ
ให้ ก ระทรวงการคลั ง จ่ า ยเงิ น ชดเชยตาม (๓) ให้ แ ก่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกเก็บ เพื่อจ่ายชดเชยให้แก่สถาบันการเงินต่อไป
มาตรา ๑๒ ให้สถาบันการเงินชาระคืนเงินที่ได้กู้ยืมตามหมวดนี้พร้อมดอกเบี้ยแก่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้รับเงินกู้ หรือระยะเวลายาวกว่านั้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกาหนด
การชาระคืนตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๓ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ ป ระสบปั ญ หาหรื อ ได้ รั บ
ผลกระทบอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง
ให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมมีวัตถุประสงค์ หน้าที่ และอานาจในการค้าประกันสินเชื่อ
ที่สถาบันการเงินให้ผู้ประกอบธุรกิจกู้ยืมตามพระราชกาหนดนี้ด้วย
ในการค้าประกัน สิ น เชื่ อตามวรรคหนึ่ง ให้ บ รรษั ทประกันสิ นเชื่ ออุต สาหกรรมขนาดย่อม
รับภาระไม่เกินร้อยละสี่สิบของวงเงินสินเชื่อทั้งหมดที่สถาบันการเงินแต่ละแห่งได้ให้เงินกู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
ตามมาตรา ๑๑ และมีการค้าประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมตามมาตรานี้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม ร่วมกันกาหนด
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ค่าธรรมเนียมการค้าประกันสินเชื่อตามวรรคหนึ่ง ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดเจ็ดห้าต่อปี
ของวงเงินค้าประกันสินเชื่อ โดยให้กระทรวงการคลังจ่ายเงินชดเชยค่าธรรมเนียมการค้าประกันสินเชื่อดังกล่าว
ไม่เกินร้อยละสามจุดห้าของวงเงินค้าประกันสินเชื่อให้แก่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
ให้ บ รรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ มยุ ติ ก ารค้ าประกั น สิ น เชื่ อ ตามวรรคหนึ่ ง
เมื่อพ้นหกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการกู้ยืมตามมาตรา ๙ การยุติการค้าประกันสินเชื่อดังกล่าว
ไม่กระทบต่อสิทธิและความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการค้าประกันที่กระทาไปก่อนแล้ว
มาตรา ๑๔ ในระหว่ า งการด าเนิ น การตามมาตรา ๑๓ หากบรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ
อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ มขาดสภาพคล่ อ งเฉพาะที่ เ กิ ด จากการด าเนิ น การตามมาตรา ๑๓
ให้ ก ระทรวงการคลั ง มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจด าเนิ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามควรแก่ ก รณี เพื่ อ ให้
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมสามารถดาเนินการตามพระราชกาหนดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการดาเนินการตามมาตรา ๑๓ หากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมมีภาระ
ต้องชาระหนี้อันเป็นผลให้ขาดทุนเป็นจานวนเท่าใด ให้กระทรวงการคลังชดใช้ให้ โดยให้สานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณชดใช้เป็นรายปีให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับแต่วันที่ทราบจานวนเงินที่ขาดทุน
หลักเกณฑ์และวิธีการในการคิด ผลขาดทุนตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๕ เมื่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมชาระหนี้ให้สถาบันการเงิน
ตามมาตรา ๑๓ แล้ ว ให้ บ รรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ มเป็ น ผู้ รั บ ช่ ว งสิ ท ธิ
ของสถาบันการเงินที่มีต่อผู้ประกอบธุรกิจ
การบริหารจัดการหนี้ที่ได้รับช่วงสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด โดยจะกาหนดให้มอบหมายให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือบุคคลอื่น ดาเนินการแทนก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ถือว่าบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
ผลกาไรที่ได้จากการดาเนินการตามพระราชกาหนดนี้ให้นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
หมวด ๒
มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพือ่ ชาระหนี้
มาตรา ๑๖ ให้ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยมี อ านาจให้ กู้ ยื ม เงิ น แก่ ส ถาบั น การเงิ น เพื่ อ ใช้
ในการดาเนินการตามหมวดนี้ ภายในวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนล้านบาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ เมษายน ๒๕๖๔

ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน
เพิ่มเติมจากวงเงินตามวรรคหนึ่งได้ แต่เมื่อรวมกับวงเงินให้กู้ยืมตามหมวด ๑ แล้ว ต้องไม่เกินวงเงิน
ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๗ สถาบั น การเงิ น ที่ จ ะขอกู้ ยื ม เงิ น จากธนาคารแห่ ง ประเทศไทยตามหมวดนี้
ต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศกาหนด แต่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี้
(๑) ผู้ประกอบธุรกิจเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินนั้นอยู่แล้วก่อนวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(๒) ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ มี ท รั พ ย์ สิ น ไม่ ว่ า จะเป็ น ของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ เองหรื อ ของบุ ค คลอื่ น
เป็นหลักประกันการชาระหนี้ตาม (๑) อยู่แล้ว
(๓) สถาบันการเงินรับโอนทรัพย์สิน อันเป็นหลักประกันการชาระหนี้ตาม (๒) เพื่อชาระหนี้
ที่ค้างชาระอยู่ตามจานวนที่ตกลงกัน
(๔) ในการรับโอนทรัพย์สินตาม (๓) ต้องมีเงื่อนไขว่าผู้ประกอบธุรกิจ หรือเจ้าของทรัพย์สิน
อันเป็นหลักประกัน หรือบุคคลอื่นซึ่งผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันกาหนด
มีสิทธิซื้อทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันคืนได้ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่
โอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน หรือภายในระยะเวลาที่ยาวกว่านั้ นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศขยายตามมาตรา ๑๙
(๕) เมื่อผู้ประกอบธุรกิจโอนทรัพย์สินตาม (๔) แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเช่าทรัพย์สินนั้น
จากสถาบันการเงินเพื่อไปประกอบธุรกิจตามสภาพแห่งทรัพย์สินได้ ตามอัตราค่าเช่าที่จะตกลงกัน
แต่ต้องแจ้งความประสงค์ว่าจะเช่าให้สถาบันการเงินทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่โอนทรัพย์สิน
(๖) ราคาทรัพย์สินที่สถาบันการเงินจะขายคืนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สิน
อั น เป็ น หลั ก ประกั น ตาม (๔) ต้ อ งไม่ สู ง กว่ า ราคาที่ รั บ โอนไว้ ร วมกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดู แ ลรั ก ษา
และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด หักด้วยค่าเช่าตาม (๕)
มาตรา ๑๘ เมื่ อ สถาบั น การเงิ น ท าสั ญ ญารั บ โอนทรั พ ย์ สิ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไข
ตามมาตรา ๑๗ แล้ว สถาบัน การเงินมีสิทธิกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ เมษายน ๒๕๖๔

ภายในสองปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชก าหนดนี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ส ถาบั น การเงิ น ยื่ น ค าขอกู้ ยื ม เงิ น
ต่อธนาคารแห่ งประเทศไทยตามวรรคหนึ่งได้ไม่เกินจานวนเงินที่เป็นราคารับโอนทรัพย์สินดังกล่าว
โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งต่อปี แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกไม่เกินหนึ่งปีก็ได้
มาตรา ๑๙ ให้สถาบันการเงินชาระคืนเงินที่ได้กู้ยืมตามหมวดนี้พร้อมดอกเบี้ยแก่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้รับเงินกู้ หรือระยะเวลายาวกว่านั้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกาหนด
การชาระคืนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกาหนด
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ เมษายน ๒๕๖๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ โดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ส่งผลให้ความเสี่ยง
ด้านเครดิตในระบบการเงินของประเทศปรับสูงขึ้นมาก แม้ในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐจะดาเนินมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่ผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจานวนมากจาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัว และต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
เพื่อให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้ จึงจาเป็นต้องมีมาตรการทางการเงินเพื่อสร้างสภาพคล่องเพิ่มเติม
แก่ผู้ประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับวัฏจักรการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงมีมาตรการลดภาระหนี้
ของผู้ประกอบธุรกิจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจโอนทรัพย์สินชาระหนี้แก่สถาบันการเงินโดยมีเงื่อนไข
ซื้อคืนในราคาที่โอนไปและมีสิทธิเช่าทรัพย์สินนั้นกลับไปใช้ประกอบธุรกิจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะ
ขาดสภาพคล่องหรือผิดนัดชาระหนี้อันจะส่งผลต่อฐานะทางการเงินของสถาบันการเงิน และต่อเสถียรภาพ
ทางการเงินและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง การดาเนินมาตรการดังกล่าว
จึงต้องกระทาโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกัน มิให้ปัญหาลุกลามบานปลาย จึงเข้าลักษณะเป็นกรณีฉุกเฉิน
ที่มีความจาเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ จึงจาเป็นต้องตราพระราชกาหนดนี้
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2019 พ.ศ. 2564 และมาตรา 36 มาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 80 (2) (ข) และมาตรา 120/1 แห่ง
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ขอบเขตการบังคับใช้
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินตามพระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือและ
ฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
4. เนื้อหา
4.1 คาจากัดความ
ในประกาศนี้
“ธปท.” หมายความว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย
“พระราชกาหนด” หมายความว่า พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู
ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินซึ่งประกอบธุรกิจ
ให้สินเชื่อ
“มาตรการ” หมายความว่า มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกัน
เพื่อชาระหนี้ตามพระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
“อสังหาริมทรัพย์รอการขาย” หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์อันเป็นหลักประกันที่
สถาบันการเงินรับโอนเพื่อชาระหนี้ตามมาตรการ
หมวด 1
การเข้าร่วมมาตรการและกู้ยืมเงินจาก ธปท.
4.2 วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมมาตรการและกู้ยืมเงิน
ธปท. จะพิจารณาอนุมัติให้สถาบันการเงินเข้าร่วมมาตรการ หรือให้กู้ยืมเงินแก่
สถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันเพื่อชาระหนี้ที่ค้างชาระอยู่กับ
สถาบันการเงิน โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน หรือบุคคลอื่นซึ่งผู้ประกอบ
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ธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันกาหนด มีสิทธิซื้อทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันนั้นคืนได้
รวมทั้งได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามมาตรการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในประกาศนี้
4.3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการรับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันเพื่อชาระหนี้
ที่มีสิทธิขอเข้าร่วมมาตรการ หรือกู้ยืมเงินจาก ธปท.
(1) สถาบันการเงินต้องทาสัญญารับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันเพื่อชาระหนี้
ของผู้ประกอบธุรกิจที่ค้างชาระอยู่กับสถาบันการเงินนั้น โดยผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามทุกข้อดังต่อไปนี้
(1.1) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ทีม่ ี
สถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย
(1.2) เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินนั้นอยู่แล้วก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2564
ทั้งนี้ กรณีผู้ประกอบธุรกิจเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ต้องไม่เป็นลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเป็นสินทรัพย์จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย จัดชั้นสงสัยจะสูญ หรือ
จัดชั้นสูญ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสารองของ
สถาบันการเงิน หรือของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ แล้วแต่กรณี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(1.3) ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
(2) ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันที่สถาบันการเงินจะรับโอนตามมาตรการต้องเป็น
ทรัพย์สินที่ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินนามาเป็นหลักประกันตามกฎหมายไทยกับสถาบัน
การเงินนั้นก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2564 เพื่อประกันการชาระหนี้ของสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ใน
การประกอบธุรกิจ
(3) สัญญาที่สถาบันการเงินทาเพื่อรับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลั กประกันตาม
มาตรการต้องมีข้อตกลงเและเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้
(3.1) สถาบันการเงินต้องให้ผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของทรัพย์สินอันเป็น
หลักประกัน หรือบุคคลอื่นซึ่งผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันกาหนด มีสิทธิ
ซื้อทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันคืนได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่รับโอน
ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาการใช้สิทธิซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง สถาบันการเงิน
ต้องไม่นาทรัพย์สินที่รับโอนไปขายให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ประกอบธุรกิจ
เจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน หรือบุคคลอื่นซึ่งผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็น
หลักประกันกาหนด ว่าไม่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อคืนดังกล่าว
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(3.2) สถาบันการเงินต้องให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็น
หลักประกัน เช่าทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันเพื่อนาไปประกอบธุรกิจตามสภาพแห่งทรัพย์สินได้ ตาม
อัตราค่าเช่าที่จะตกลงกัน โดยผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันต้องแจ้งความ
ประสงค์เช่าทรัพย์สินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สถาบันการเงินรับโอน ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจหรือ
เจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแสดงความประสงค์ไม่เช่าทรัพย์สิน หรือไม่แจ้งความประสงค์จะ
ใช้สิทธิเช่าภายในระยะเวลาดังกล่าว สถาบันการเงินอาจนาทรัพย์สินไปให้บุคคลอื่นเช่าก็ได้ โดยสัญญา
เช่าทรัพย์สินที่ทากับบุคคลอื่นดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการซื้อทรัพย์สินคืนตามข้อ 4.3 (3.1)
กรณีผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันเช่า
ทรัพย์สินที่สถาบันการเงินรับโอน สถาบันการเงินต้องนาเงินค่าเช่าที่ได้รับชาระในระหว่างสัญญาเช่าไปหัก
จากราคาขายทรัพย์สินนั้นคืน แต่กรณีสถาบันการเงินให้บุคคลอื่นเช่าทรัพย์สินดังกล่าว สถาบันการเงิน
ไม่ต้องนาเงินค่าเช่าที่ได้รับชาระในระหว่างสัญญาเช่าไปหักจากราคาขายทรัพย์สินนั้นคืน
(3.3) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน
เช่าทรัพย์สินที่สถาบันการเงินรับโอน สถาบันการเงินต้องไม่นาเหตุที่ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สิน
อันเป็นหลักประกันผิดสัญญาเช่ามาเป็นเงื่อนไขในการยกเลิกสิทธิในการซื้อทรัพย์สินนั้นคืนหรือสิทธิ
การขยายระยะเวลาซื้อทรัพย์สินนั้นคืน เว้นแต่เป็นเหตุที่เกี่ยวข้องกับกรณีผู้เช่ากระทาให้ทรัพย์สินที่เช่า
เสียหาย เสื่อมสภาพ ชารุดบกพร่อง รื้อถอน ย้าย เอาไปเสีย หรือทาให้เสื่อมค่า
(3.4) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจทาสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เกี่ยวข้องกับ
การรับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน สถาบันการเงินต้องไม่นาเหตุที่ผู้ประกอบธุรกิจผิดสัญญาปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ดังกล่าวมาเป็นเงือ่ นไขในการยกเลิกสิทธิในการซื้อทรัพย์สินนั้นคืนหรือสิทธิการขยายระยะเวลา
ซื้อทรัพย์สินนั้นคืน เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจผิดนัดชาระหนี้จนเป็นเหตุให้มีการยกเลิกข้อตกลงผ่อนผัน
การชาระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว และผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน
หรือบุคคลอื่นซึ่งผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันกาหนด ไม่แสดงเจตนาใช้สิทธิ
ซื้อทรัพย์สินนั้นคืนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสถาบันการเงิน
(3.5) ราคาทรัพย์สินที่รับโอนซึ่งสถาบันการเงินจะขายคืนให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน ต้องไม่สูงกว่าราคาที่รับโอนไว้ รวมกับค่าใช้จ่ายในการ
เก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าว (carrying cost) อีกไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี ของราคาที่รับโอน และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่สถาบันการเงินได้จ่ายไปเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินตามมาตรการ ทั้งนี้ ตามที่สถาบันการเงินได้จ่ายไปจริง
โดยให้พิจารณาให้สอดคล้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินที่ผ่านมาของผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สิน
อันเป็นหลักประกัน
นอกจากสถาบันการเงินต้องกาหนดข้อสัญญาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 4.3 (3.1) – (3.5) ข้างต้นแล้ว สถาบันการเงินต้องไม่กาหนดข้อสัญญาหรือเงื่อนไขที่มีลักษณะทาให้
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ข้อสัญญาที่กาหนดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผล หรือทาให้สถาบันการเงินมีสิทธิ
แก้ไขข้อสัญญาให้แตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เพียงฝ่ายเดียว
(4) สถาบันการเงินต้องไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายนอกเหนือจาก
ข้อ 4.3 (3.5) อันเนื่องมาจากการตกลงหรือทาสัญญารับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันตามมาตรการ
และต้องไม่กาหนดข้อสัญญาใด ๆ ให้ผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน หรือบุคคลอื่น
ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันกาหนด ต้องชาระค่าเสียหายหรือเบี้ยปรับ
อันเนื่องมาจากการไม่ใช้สิทธิซื้อทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันคืน หรือการที่ ธปท. เรียกให้สถาบันการเงิน
คืนเงินกู้ยืมก่อนครบกาหนด หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเรียกคื นภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่ได้รับ
ยกเว้นตามพระราชกาหนด ด้วยเหตุที่สถาบันการเงินปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การเข้าร่วมมาตรการหรือการกู้ยืมเงินจาก ธปท.
(5) กรณีภายหลังจากการรับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจ
ยังมีหนี้คงค้างอยู่ ให้สถาบันการเงินพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถใน
การชาระหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจ โดยให้ถือว่าการรับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันตามมาตรการ
และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามประกาศนี้ เป็นการดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามแนวนโยบาย
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
4.4 วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการเข้าร่วมมาตรการ
4.4.1 วิธีการและกาหนดระยะเวลาในการยื่นขอเข้าร่วมมาตรการ
สถาบันการเงินที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการ ต้องยื่นขอเข้าร่วมมาตรการ
ต่อ ธปท. ภายในกาหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่พระราชกาหนดใช้บังคับ หรือตามกาหนดระยะเวลาที่
ธปท. ขยายเพิ่มเติม โดยให้สถาบันการเงินยื่นคาขอเข้าร่วมมาตรการตามแบบที่กาหนดในเอกสารแนบ 1
มายัง ธปท. ในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ ก่อนเวลา 11.00 น. หรือตามวันและเวลาที่ ธปท. กาหนดเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติม โดยในการขอเข้าร่วมมาตรการในครั้งแรกให้สถาบันการเงินทาหนังสือขอยืนยันการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ตามแบบที่กาหนดในเอกสารแนบ 2 ยื่นมาพร้อมด้วย ทั้งนี้ หากวันจันทร์ของสัปดาห์ใด
ตรงกับวันหยุดทาการของ ธปท. ให้สถาบันการเงินยื่นคาขอต่อ ธปท. ในวันทาการถัดไปก่อนเวลา 11.00 น.
โดย ธปท. จะพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมมาตรการของสถาบันการเงินตามลาดับก่อนหลังของการยื่นคาขอ
เข้าร่วมมาตรการของสถาบันการเงิน เว้นแต่ ธปท. จะเห็นสมควรจัดการเป็นประการอื่น
เมื่อ ธปท. พิจารณาคาขอเข้าร่วมมาตรการข้างต้นแล้ว ธปท. จะแจ้งผล
การพิจารณาให้สถาบันการเงินที่ยื่นคาขอทราบโดยเร็ว พร้อมกับนาส่งหลักฐานเพื่อให้สถาบันการเงิน
ใช้ยื่นต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการรับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันตามมาตรการ
ฝนส2ป90-กส90001-25640419

6
4.4.2 การขอกู้ยืมเงินจาก ธปท.
4.4.2.1 วิธีการและกาหนดระยะเวลาในการยื่นขอกู้ยืมเงิน
ภายหลังสถาบันการเงินที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการตาม
ข้อ 4.4.1 แล้ว หากสถาบันการเงินดังกล่าวประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจาก ธปท. ต้องยื่นคาขอกู้ยืมเงินต่อ
ธปท. ภายในกาหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่พระราชกาหนดใช้บังคับ หรือตามกาหนดระยะเวลาที่
ธปท. ขยายเพิ่มเติม โดยให้สถาบันการเงินยื่นขอกู้ยืมเงินมายัง ธปท. ในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ ก่อนเวลา
11.00 น. หรือตามวันและเวลาที่ ธปท. กาหนดเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากวันจันทร์ของสัปดาห์ใด
ตรงกับวันหยุดทาการของ ธปท. ให้สถาบันการเงินยื่นคาขอกู้ยืมเงินต่อ ธปท. ในวันทาการถัดไปก่อนเวลา
11.00 น. โดย ธปท. จะพิจารณาให้กู้ยืมเงินตามลาดับก่อนหลังของการยื่นคาขอกู้ยืมเงินของสถาบัน
การเงิน เว้นแต่ ธปท. จะเห็นสมควรจัดการเป็นประการอื่น
ในการกู้ยืมเงินจาก ธปท. ข้างต้น สถาบันการเงินสามารถยื่นคาขอ
กู้ยืมเงินได้เพียงครั้งเดียวต่อการทาสัญญารับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันของผู้ประกอบธุรกิจหรือ
เจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันหนึ่งสัญญา โดยขอกู้ยืมเงินได้ไม่เกินจานวนเงินที่เป็นราคารับโอน
ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันตามมาตรการ
เมื่อ ธปท. พิจารณาคาขอกู้ยืมเงินข้างต้นแล้ว ธปท. จะแจ้งผล
การพิจารณาให้สถาบันการเงินที่ยื่นคาขอทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ ธปท. จะอนุมัติเงินให้กู้ยืมตามจานวนที่
ธปท. เห็นสมควร
การให้กู้ยืมเงินของ ธปท. จะดาเนินการโดยรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน
ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ซึ่งมีกาหนดชาระไม่เกินระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่สถาบันการเงินได้รับเงิน
กู้ยืมจาก ธปท. โดยให้สถาบันการเงินต้องดาเนินการในการขอกู้ยืมเงิน ดังนี้
(1) ทาหนังสือความตกลงเพื่อกู้ยืมเงินตามแบบที่กาหนดใน
เอกสารแนบ 3
(2) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามแบบที่กาหนดในเอกสารแนบ 4
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(2.1) ระบุจานวนเงินที่ขอกู้ยืม
(2.2) วันถึงกาหนดชาระไม่เกินระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่
สถาบันการเงินได้รับเงินกู้ยืมจาก ธปท.
(2.3) กาหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี
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(3) แสดงเอกสารการได้รับโอนทรัพย์สินหรือการจดทะเบียนรับโอน
ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน
4.4.2.2 อัตราดอกเบี้ย
ธปท. เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยในเงินที่ ธปท. ให้สถาบันการเงิน
กู้ยืมในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี
4.4.2.3 การรับเงินกู้ยืมจาก ธปท.
เมื่อ ธปท. อนุมัติการกู้ยืมเงินแล้ว ธปท. จะนาเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ของสถาบันการเงินที่ ธปท. ตามจานวนที่สถาบันการเงินได้รับอนุมัติภายใน 1 วันทาการนับแต่วันที่ ธปท.
ได้รับหนังสือความตกลงเพื่อกู้ยืมเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เอกสารการได้รับโอนทรัพย์สินหรือการจดทะเบียน
รับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน และเอกสารประกอบอื่น ๆ จากสถาบันการเงินครบถ้วน และเมื่อ
ธปท. ได้ดาเนินการนาเงินเข้าบัญชีดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าสถาบันการเงินได้รับเงินกู้ยืมจาก ธปท. ตาม
ประกาศนี้แล้ว
4.4.2.4 การคืนเงินกู้ยืมก่อนกาหนดและการชาระหนี้กู้ยืม
(1) กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน
หรือบุคคลอื่นซึ่งผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันกาหนด ได้ซื้อทรัพย์สินที่โอนคืน
หรือสิ้นสิทธิดังกล่าวก่อนครบกาหนดเวลาที่สถาบันการเงินต้องชาระหนี้แก่ ธปท. ให้สถาบันการเงิน
ชาระหนี้ในส่วนของเงินกู้ยืมที่ได้รับอันเนื่องมาจากการรับโอนทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของ
ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันรายนั้น พร้อมดอกเบี้ยคืน ธปท. ทั้งหมด ภายใน 30 วันทาการนับแต่วันที่
มีการซื้อทรัพย์สินนั้นคืน หรือวันที่สิ้นสิทธิดังกล่าว
(2) กรณีภายหลังจากที่สถาบันการเงินรับเงินกู้ยืมจาก ธปท. และ
พบว่าสถาบันการเงินปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามมาตรการในพระราชกาหนดหรือ
ประกาศนี้ ให้สถาบันการเงินคืนเงินกู้ยืมตามส่วนที่มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข
ให้แก่ ธปท. ตามระยะเวลาที่ ธปท. กาหนด
(3) สถาบันการเงินต้องยินยอมให้ ธปท. หักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของสถาบันการเงินเพื่อชาระหนี้อันเกิดขึ้นเนื่องจากการที่ ธปท. ให้กู้ยืมตามพระราชกาหนดหรือประกาศนี้
หรือเพื่อคืนเงินกู้ยืมก่อนกาหนด โดยในวันที่มีการชาระหนี้ตามกาหนดในตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือวันครบ
กาหนดคืนเงินกู้ยืมก่อนกาหนด สถาบันการเงินต้องดารงเงินฝากไว้ที่ ธปท. ให้มีจานวนเพียงพอที่ ธปท.
จะหักชาระหนี้ได้ และในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินไม่มีหรือไม่พอหักชาระหนี้ดังกล่าว
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ให้ ธปท. จาหน่ายทรัพย์สินอย่างอื่นของสถาบันการเงินที่มีอยู่ที่ ธปท. และดาเนินการอื่นใดตามที่ ธปท.
เห็นสมควรเพื่อให้ได้เงินมาชาระหนี้
(4) เมื่อสถาบันการเงินประสงค์จะชาระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน
ก่อนวันที่ตั๋วสัญญาใช้เงินของสถาบันการเงินตามข้อ 4.4.2.1 ถึงกาหนดใช้เงิน หรือคืนเงินกู้ยืมก่อนกาหนด
ตามข้อ 4.4.2.4 (1) และ (2) สถาบันการเงินต้องทาหนังสือขอชาระหนี้ตามแบบที่กาหนดในเอกสารแนบ 5
และแจ้งให้ ธปท. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
(5) เมื่อตั๋วสัญญาใช้เงินของสถาบันการเงินตามข้อ 4.4.2.1 ถึง
กาหนดใช้เงิน หรือเมื่อถึงวันครบกาหนดคืนเงินกู้ยืมก่อนกาหนดตามข้อ 4.4.2.4 (1) และ (2) ธปท. จะ
หักเงินจากบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินที่ ธปท. ตามจานวนหนี้พร้อมดอกเบี้ย
ในกรณีที่วันถึงกาหนดใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินหรือวันครบกาหนด
คืนเงินกู้ยืมก่อนกาหนดตรงกับวันหยุดทาการของ ธปท. ให้สถาบันการเงินชาระหนี้ในวันทาการถัดไป
โดย ธปท. จะเรียกเก็บดอกเบี้ยสาหรับวันหยุดดังกล่าวจนถึงวันที่สถาบันการเงินชาระหนี้
4.4.3 การเรียกคืนภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่ได้รับยกเว้นตามพระราชกาหนด
กรณีภายหลังจากที่สถาบันการเงินได้รับอนุมัติการเข้าร่วมมาตรการ หรือ
รับเงินกู้ยืมจาก ธปท. และพบว่าสถาบันการเงินปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามพระราช
กาหนดหรือประกาศนี้ ธปท. จะแจ้งการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าวให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อพิจารณาเรียกคืนภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่สถาบันการเงินได้รับการยกเว้น
ตามพระราชกาหนดไปก่อนแล้ว
หมวด 2
การถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
เมื่อสถาบันการเงินที่รับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันเพื่อชาระหนี้ได้ปฏิบัติตาม
ข้อ 4.3 และได้เข้าร่วมมาตรการตามข้อ 4.4 แล้ว ไม่ว่าจะกู้ยืมเงินจาก ธปท. หรือไม่ ธปท. ผ่อนผัน
หลักเกณฑ์ให้สถาบันการเงินดังกล่าวถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่สถาบันการเงินอยู่ในมาตรการ ดังนี้
4.5 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
(1) ในการนับระยะเวลาถือครองอสังหาริมทรัพย์รอการขายตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยว่าด้วยอสังหาริมทรัพย์รอการขาย ธปท. ผ่อนผันให้สถาบันการเงินที่เป็นธนาคารพาณิชย์
เริ่มนับระยะเวลาการถือครองตั้งแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน หรือ
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บุคคลอื่นซึ่งผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันกาหนด ไม่ใช้สิทธิซื้อทรัพย์สินอัน
เป็นหลักประกันคืน หรือสิ้นสิทธิดังกล่าว
(2) ในการพิจารณาจัดชั้นและกันเงินสารอง ธปท. ผ่อนผันให้สถาบันการเงินประเมิน
ราคาอสังหาริมทรัพย์รอการขายทุก 5 ปี ตามแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการประเมิน
ราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการชาระหนี้ การประกันการให้สินเชื่อ หรือ
ที่ซื้อมาจากการขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน หรือของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ธปท. ผ่อนผันให้สถาบันการเงินพิจารณาจัดชั้นสินทรัพย์ที่เป็น
อสังหาริมทรัพย์รอการขายเฉพาะส่วนที่เป็นผลต่างของราคาตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าที่ได้จากการประเมิน
ราคาข้างต้น เป็นสินทรัพย์จัดชั้นที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (non-performing) หรือจัดชั้นเป็นสินทรัพย์
จัดชั้นสงสัยจะสูญ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงิน
สารองของสถาบันการเงิน หรือของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ แล้วแต่กรณี
(3) สถาบันการเงินที่เป็นธนาคารพาณิชย์อาจนาอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
ออกให้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจได้ตามแนวทางที่กาหนดในข้อ 4.3 ตลอดช่วงระยะเวลาที่อยู่ในมาตรการ
โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของสถาบันการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการอนุญาตให้สถาบันการเงินประกอบธุรกิจการนาอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่า
4.6 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ
เมื่อสถาบันการเงินรับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันตามมาตรการแล้ว หาก
ผู้ประกอบธุรกิจยังมีหนี้คงค้างอยู่กับสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินได้ทาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
กับผู้ประกอบธุรกิจแล้ว ให้สถาบันการเงินจัดชั้นหนี้ดังกล่าวเป็นชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต (performing) หรือชั้นปกติ แล้วแต่กรณี ได้ทันทีนับแต่วันที่ทาการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้เสร็จ หากพิจารณาว่าผู้ประกอบธุรกิจสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ได้
นอกจากนี้ หากในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สถาบันการเงินมีการพักชาระเงินต้น
หรือดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว ให้สถาบันการเงินคงการจัดชั้นหนี้ตามวรรคหนึ่ง
ตลอดช่วงระยะเวลาการพักชาระหนี้ดังกล่าว
ทั้งนี้ ในกรณีที่การรับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันตามมาตรการและการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้สาหรับหนี้คงค้าง ทาให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (original effective interest rate)
ไม่สะท้อนประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากหนี้แล้ว สถาบันการเงินสามารถใช้อัตราดอกเบี้ย
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เอกสารแนบ 1
แบบหนังสือความตกลงเพื่อเข้าร่วมมาตรการ
เลขที่...................................................

ทาที่................................................................
วันที่................................................................

ข้าพเจ้า.........................(ชื่อสถาบันการเงิน)......................ได้อ่านประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สนส. ... /2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชาระหนี้ ภายใต้พระราช
กาหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ลงวันที่ .............................................. เข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว ตกลงและ
ยินยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวทุกประการ และโดยหนังสือฉบับนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอเข้าร่วมมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชาระหนี้ กับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้ทาสัญญารับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันกับผู้ประกอบธุรกิจและ
เจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน เพื่อชาระหนี้ที่ค้างชาระอยู่กับข้าพเจ้า จานวน............ราย รวมเป็น
เงิน.....................................................บาท (................................................)
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้แนบสาเนาสัญญารับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันเพื่อชาระหนี้ รวมทั้งรายละเอียด
ผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน ที่ข้าพเจ้าได้ทาสัญญารับโอนทรัพย์สินอันเป็น
หลักประกันเพื่อชาระหนี้ตามมาตรการ จานวน............ราย รวมเป็นเงิน..........................................บาท
(................................................) ตามรายละเอียดที่แนบ (จานวน.......................หน้า)
โดยข้าพเจ้าประสงค์ขอยกเลิกรายการผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน
ด้วยการขีดฆ่ารายการที่ต้องการยกเลิกและผู้มีอานาจลงลายมือชื่อกากับ พร้อมประทับตราสาคัญของสถาบัน
การเงินในรายละเอียดที่แนบข้างต้น จานวน..............ราย รวมเป็นเงิน............................................บาท
(…...........................................) (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันที่แนบมา
ข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นขอเข้าร่วมมาตรการต่อธนาคาร
แห่งประเทศไทยตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยข้างต้นทุกประการ
ข้อ 3. ให้ถือว่าประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ... /2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการ
รับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชาระหนี้ ภายใต้พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ลงวันที่.....................
เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือความตกลงเพื่อเข้าร่วมมาตรการนี้ด้วย
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ขอแสดงความนับถือ

ประทับตรา

ลงลายมือชื่อ...............................................................
(.............................................................)
ลงลายมือชื่อ...............................................................
(.............................................................)
ผู้มีอานาจลงนามเข้าร่วมมาตรการ
เพื่อ.............................................................
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เอกสารแนบ 2
แบบหนังสือยืนยันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สิน
หลักประกันเพื่อชาระหนี้ ภายใต้พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
เลขที…่ …………………………..

เรื่อง

ทาที…่ …………………………………
วันที่……………………………………

การยืนยันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สิน
หลักประกันเพื่อชาระหนี้ ภายใต้พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564

เรียน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้า …………………………(สถาบันการเงิน)………………………….. ได้อ่านประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที่ สนส. ... /2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชาระหนี้
ภายใต้พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ลงวันที่ .............................................. เข้าใจข้อความโดย
ตลอดแล้ว ตกลงและยินยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว และที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าทุก
ประการ
จึงขอยืนยันมา
ขอแสดงความนับถือ

ประทับตรา

ลงลายมือชื่อ...............................................................
(.............................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม
เพื่อ....................................................................
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เอกสารแนบ 3
แบบหนังสือความตกลงเพื่อกู้ยืมเงิน
เลขที่...................................................

ทาที่................................................................
วันที่................................................................

ข้าพเจ้า.........................(ชื่อสถาบันการเงิน)......................ได้อ่านประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สนส. ... /2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชาระหนี้ ภายใต้พระราช
กาหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ลงวันที่ .............................................. เข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว ตกลงและ
ยินยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวทุกประการ และโดยหนังสือฉบับนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สิน
หลักประกันเพื่อชาระหนี้ เป็นจานวน ......................................................... บาท
(.....................................................)
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจานวน 1 ฉบับ ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่
ตั๋วสัญญาใช้เงินเลขที่.............. ออกเมื่อวันที่.......................................จานวนเงิน.........................................................บาท
(...................................................................) วันถึงกาหนดใช้เงิน...................................ตามที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ 3. ข้าพเจ้าได้แนบรายละเอียดผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน
ที่ข้าพเจ้าได้ทาสัญญารับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันเพื่อชาระหนี้ตามมาตรการ จานวน............ราย
รวมเป็นเงิน..................................................บาท (................................................) ตามรายละเอียดที่แนบ
(จานวน.......................หน้า) โดยข้าพเจ้าประสงค์ขอยกเลิกรายการผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของทรัพย์สิน
อันเป็นหลักประกันด้วยการขีดฆ่ารายการที่ต้องการยกเลิกและผู้มีอานาจลงลายมือชื่อกากับ พร้อมประทับ
ตราสาคัญของสถาบันการเงินในรายละเอียดที่แนบข้างต้น จานวน..............ราย รวมเป็นเงิน
...........................................บาท (…...........................................) (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันที่แนบมา
ข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นขอกู้ยืมเงินต่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยข้างต้นทุกประการ
ข้อ 4. เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยตกลงให้ข้าพเจ้ากู้ยืมเงินตามหนังสือนี้แล้ว โปรดนาเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของข้าพเจ้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
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เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ยืมจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเพื่อชาระหนี้ทั้งปวงหรือเพื่อเป็นการคืนเงินกู้ยืมก่อนกาหนดได้
ข้อ 6. ให้ถือว่าประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ... /2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการ
รับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชาระหนี้ ภายใต้พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ลงวันที่.....................
เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือความตกลงเพื่อกู้ยืมเงินนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ

ประทับตรา

ลงลายมือชื่อ...............................................................
(.............................................................)
ลงลายมือชื่อ...............................................................
(.............................................................)
ผู้มีอานาจลงนามกู้ยืมเงิน และให้หักเงินจากบัญชีเงินฝาก
เพื่อ.............................................................
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เอกสารแนบ 4
แบบตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน
(อากรแสตมป์)
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
เลขที่......................

ทาที่........................................................
วันที่ ......................................................

ในวันที่ ......................ข้าพเจ้า...................................................................................................
สัญญาจะจ่ายเงินจานวน .....................................บาท (........................................................................)
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ..........ต่อปี แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร
ประทับตรา

ลงชื่อ.................................................ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
(
)
ผู้มีอานาจลงนาม
เพื่อ......................................................
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เอกสารแนบ 5
แบบหนังสือขอชาระหนี้
เลขที…่ ………………….
เรื่อง

ทาที่ ..............................................................
วันที่………………………………………...................

ขอชาระหนี้เงินให้กู้ยืมตามมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชาระหนี้ภายใต้
พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564

เรียน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้า ............(สถาบันการเงิน).............. ได้กู้ยืมเงินและได้รับเงินกู้จากธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ... /2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สิน
หลักประกันเพื่อชาระหนี้ ภายใต้พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ลงวันที่ .............................................. นั้น
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอชาระหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าวก่อนวันถึงกาหนดใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน
จานวน .............ฉบับ เป็นจานวนเงิน.................บาท (............................................................) มีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่

เลขที่ตั๋วสัญญา
ใช้เงินของ
สถาบันการเงิน

วันถึงกาหนดใช้เงิน จานวนเงินตามตั๋วสัญญา
จานวนเงินที่
ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน
ใช้เงินของสถาบัน
สถาบันการเงินขอ
ของสถาบันการเงิน
การเงิน (บาท)
ชาระ (บาท)

รวม
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจรายที่มีการซื้อทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันคืน หรือ
สิ้นสิทธิดังกล่าว ก่อนกาหนดชาระหนี้ ธปท. หรือรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจรายที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
เรียกให้ข้าพเจ้าคืนเงินกู้ยืมก่อนกาหนด จานวน............ราย เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น..............................บาท
(..................................) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ (จานวน..........หน้า)
จึงขอมาเพื่อโปรดหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อชาระหนี้
ตามที่แจ้งข้างต้นพร้อมดอกเบี้ย ในวันที่ ....................................
ฝนส2ป90-กส90001-25640419
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ขอแสดงความนับถือ

ประทับตรา

ลงลายมือชื่อ…………………………………………………
(……………………………………………….)
ผู้มีอานาจลงนามให้หักเงินจากบัญชีเงินฝาก
เพื่อ...............................................................

ฝนส2ป90-กส90001-25640419

คำถำมคำตอบแนบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
เรื่อง มำตรกำรสนับสนุนกำรรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ ภำยใต้
พระรำชกำหนดกำรให้ควำมช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 เมษำยน 2564
(ปรับปรุง ณ วันที่ 27 พฤษภำคม 2564)
ลำดับ
คำถำม
คำตอบ
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมำตรกำรสนับสนุนกำรรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ (โครงกำรพักทรัพย์ พักหนี้)
1.1 โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ คืออะไร การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบเป็น
และมีวัตถุประสงค์อย่างไร
วงกว้างและยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจานวนมากจาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัว
และต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถกลับมาประกอบ
ธุรกิจ จึงจาเป็นต้องมีมาตรการลดภาระหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่ง
โครงกำรพักทรัพย์ พักหนี้ เป็นกลไกที่ออกแบบให้สถำบันกำรเงิน
รับโอนทรัพย์สินหลักประกันจำกผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบปัญหำ
เพื่อหยุดภำระหนี้ชั่วครำว โดยให้สิทธิแก่ผู้ประกอบธุรกิจรำยเดิม
ในกำรซื้อทรัพย์สินคืนเป็นลำดับแรกที่รำคำและภำยในระยะเวลำ
ตำมที่หลักเกณฑ์กำหนด พร้อมทั้งให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจในกำร
เช่ำทรัพย์สินกลับ ระหว่างที่อยู่ในโครงการเพื่อดาเนินกิจการต่อได้
ในอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม ทั้งนี้ การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการต้อง
เกิดจากความสมัครใจของทั้งสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจ
1.2 สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ การตีโอนทรัพย์ภายใต้โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ จะได้รับการ
พักทรัพย์ พักหนี้ คืออะไร
ยกเว้นภาษี1 และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการโอนทรัพย์สินทั้ง
ขาที่ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน โอน
ทรัพย์สินดังกล่าวให้กับสถาบันการเงิน และขาที่ผู้ประกอบธุรกิจ
หรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน ซื้อทรัพย์สินดังกล่าว
กลับคืนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด รวมถึงค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการจานอง และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียน
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ทั้งนี้ สถาบันการเงินจะต้องยื่นขอ

1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างออกกฎหมายยกเว้นภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมภายใต้โครงการพักทรัพย์ พักหนี้

ลำดับ

คำถำม

1.3

โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ แตกต่าง
จากการตีทรัพย์ชาระหนี้ตามปกติ
อย่างไร

1.4

ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจเข้าร่วม
โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ ต้อง
ดาเนินการอย่างไร

1.5

คำตอบ
อนุมัติการตีโอนทรัพย์ภายใต้โครงการดังกล่าวต่อ ธปท. ตาม
กระบวนการที่กาหนด
โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ ต่างจากการตีทรัพย์ชาระหนี้ตามปกติ
เนื่องจากมีการกาหนดแนวทางการคานวณราคาซื้อคืนไว้ชัดเจน
และให้โอกาสลูกหนี้รายเดิมมาซื้อทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน
กลับคืนก่อนเป็นลาดับแรก โดยระหว่างอยู่ในโครงการ ลูกหนี้ยัง
สามารถเช่าทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อดาเนินธุรกิจต่อไปได้ พร้อมกับ
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ในขณะที่การตี
ทรัพย์ชาระหนี้ทั่วไปนั้น จะไม่มีข้อกาหนดในลักษณะนี้ทั้งหมด
ผู้ประกอบธุรกิจที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดและสนใจเข้าร่วมโครงการ
พักทรัพย์ พักหนี้ สามารถติดต่อสถาบันการเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ใช้บริการอยู่ เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ภายในของสถาบันการเงิน
แห่งนั้นต่อไป
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเข้าร่วมทั้งมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและโครงการ
พักทรัพย์ พักหนี้ ได้ในช่วงเวลาเดียวกัน หากมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่กฎหมายกาหนด

ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
สามารถเข้ารับการช่วยเหลือทั้ง
มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและโครงการ
พักทรัพย์ พักหนี้ ในช่วงเวลา
เดียวกันได้หรือไม่
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรเข้ำร่วมโครงกำรพักทรัพย์ พักหนี้
2.1 ผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถเข้าร่วม ผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถเข้าร่วมโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ ต้องเป็น
โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ ต้องมี
ผู้ประกอบธุรกิจที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามทุกข้อ ดังนี้
คุณสมบัติอย่างไร
1. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ที่มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย

2. เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินนั้นอยู่แล้วก่อนวันที่ 1 มีนาคม
2564 โดยสาหรับผู้ประกอบธุรกิจเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงิน
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ต้องไม่เป็นลูกหนี้
ที่ถูกจัดชั้นเป็น NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
3. ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
นอกจากนี้ ทรัพย์สินที่สถาบันการเงินจะรับโอนตามโครงการพักทรัพย์
พักหนี้ ต้องเป็นทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันที่ผู้ประกอบธุรกิจหรือ

ลำดับ

คำถำม

2.2

หากผู้ประกอบธุรกิจนาทีด่ ิน หรือ
สิ่งปลูกสร้าง (รวมที่อยู่อาศัยซึ่งไม่ได้
ใช้ในการประกอบธุรกิจ) มาเป็น
หลักประกันเพื่อขอสินเชื่อประกอบ
ธุรกิจ สามารถเข้าร่วมโครงการ
พักทรัพย์ พักหนี้ ได้หรือไม่

2.3

โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ เป็นมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ
บางประเภท เช่น ธุรกิจโรงแรม
ใช่หรือไม่

2.4

ทรัพย์สินที่สามารถเข้าร่วมโครงการ
พักทรัพย์ พักหนี้ ได้หมายความถึง
ทรัพย์สินประเภทใด รวมถึงสิทธิการ
เช่าด้วยหรือไม่

2.5

ในกำรรับโอนทรัพย์สินหลักประกัน
เพื่อชำระหนี้ภำยใต้โครงกำรพักทรัพย์
พักหนี้ บำงกรณีซึ่งอำจเป็นทรัพย์สิน
หลักประกันของธุรกิจที่จำเป็นต้อง
มีใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่ออก
โดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น กิจกำร
โรงแรม ธนำคำรพำณิชย์สำมำรถ
รับโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำร

คำตอบ
เจ้าของทรัพย์สินนามาเป็นหลักประกันตามกฎหมายไทยกับสถาบัน
การเงินนั้นก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2564 เพื่อประกันการชาระหนี้ของ
สินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
กรณีผู้ประกอบธุรกิจนาทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันเพื่อกู้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
ผู้ประกอบธุรกิจรายดังกล่าว สามารถยื่นคาขอเข้าโครงการพักทรัพย์
พักหนี้ได้ หากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมี
ทรัพย์สินอันดังกล่าวมีลักษณะตามที่หลักเกณฑ์กาหนด โดยสถาบัน
การเงินต้องชี้แจงและนาส่งเอกสารหลักฐานยืนยันวัตถุประสงค์ของ
สินเชื่อดังกล่าวให้ ธปท.
โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ ไม่ได้จากัดประเภทของธุรกิจที่จะสามารถ
เข้าร่วมโครงการ ดังนั้น กิจการใด ๆ ที่มคี ุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม รวมถึงมีทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันที่มีลักษณะตามที่
หลักเกณฑ์กาหนด ก็สามารถยื่นคาขอเข้าร่วมโครงการได้ อย่างไรก็ดี
การเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบ
ธุรกิจและสถาบันการเงินเจ้าหนี้
โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ ไม่ได้จากัดประเภททรัพย์สินทีจ่ ะสามารถ
เข้าร่วมโครงการ อย่างไรก็ดี ทรัพย์สินดังกล่าวต้องเป็นหลักประกัน
ตามกฎหมายไทยกับสถาบันการเงินก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2564
เพื่อประกันการชาระหนี้ของสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ ซึ่งรวมถึงสิทธิการเช่าที่ได้มีการนามาเป็นหลักประกัน
ตามกฎหมายไทย
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลักประกัน
ภำยใต้โครงกำรพักทรัพย์ พักหนี้ ที่ธนำคำรพำณิชย์จะรับโอน
จำกลูกหนี้จะไม่ถือว่ำเป็นส่ว นหนึ่งของทรัพย์สินหลักประกันที่
ลูกหนี้โอนเพื่อชำระหนี้ โดยธนำคำรพำณิชย์สำมำรถรับโอน
ใบอนุญำตเหล่ำนั้นได้ หำกเป็นแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจของ
ธนำคำรพำณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อมูลค่ำ
ทรัพย์ที่รับโอนมำจำกลูกหนี้ตำมโครงกำรพักทรัพย์ พักหนี้ และ
ไม่ขัดต่อเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน
พ.ศ. 2551

ลำดับ

2.6

2.7

2.8

คำถำม
คำตอบ
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลักประกัน
อย่ำงไรก็ตำม ธนำคำรพำณิชย์ไม่สำมำรถประกอบธุรกิจตำม
ภำยใต้โครงกำร ได้หรือไม่
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่รับโอนดังกล่ำว เช่น กรณีกำรรับ
โอนใบอนุญำตทำกำรจัดสรรที่ดิน ธนำคำรพำณิชย์ไม่สำมำรถ
แยกขำยบ้ำนหรือที่ดินในโครงกำรจัดสรรแก่ผู้ที่สนใจซื้อเป็น
รำยแปลงย่อย หรือจัดทำสำธำรณูปโภคเพิ่มเติม หรือกรณีกำร
รับโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรม ธนำคำรพำณิชย์ก็
ไม่สำมำรถเปิดดำเนินกำรโรงแรมให้เข้ำพักได้ เช่นเดียวกับ
กรณีกำรรับโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน ธนำคำร
พำณิชย์ก็ไม่สำมำรถประกอบกิจกำรโรงงำนต่อไปได้ เป็นต้น
กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีทรัพย์สิน ผู้ประกอบธุรกิจที่มีเจ้าหนี้สถาบันการเงินซึ่งมีบุริมสิทธิในทรัพย์สิน
อันเป็นหลักประกันหนึ่งชิ้น ซึ่งได้
อันเป็นหลักประกันชิ้นเดียวกันหลายราย สามารถเข้าร่วมโครงการ
จานองไว้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน พักทรัพย์ พักหนี้ ได้หากได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้อง
หลายแห่ง ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
เข้าร่วมโครงการพักทรัพย์ พักหนี้
ได้หรือไม่
ผู้ประกอบธุรกิจที่มียอดหนี้คงค้าง ผู้ประกอบธุรกิจที่มียอดหนี้คงค้างมากกว่ามูลค่าทรัพย์สินอันเป็น
มากกว่ามูลค่าทรัพย์สินอันเป็น
หลักประกัน สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพักทรัพย์
หลักประกัน สามารถเข้าร่วมโครงการ พักหนี้ กับสถาบันการเงินที่ใช้บริการอยู่ได้ โดยกรณีภายหลังจาก
พักทรัพย์ พักหนี้ ได้ไหม
การรับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแล้ว หากผู้ประกอบธุรกิจ
ยังมีหนี้คงค้างอยู่ ให้สถาบันการเงินพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจ
ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีทรัพย์สินอันเป็น กรณีทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันมีมูลค่ามากกว่ายอดหนี้ในบัญชี
หลักประกันที่มีมูลค่ามากกว่ายอดหนี้ สินเชื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ทาให้ภายหลัง
คงค้างในบัญชีสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ จากการรับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแล้ว ยังมีมูลค่าทรัพย์สิน
เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ สามารถ คงเหลือ ธปท. ไม่ขัดข้องในหลักการหากสถาบันการเงินจะพิจารณา
ขอนามูลค่าทรัพย์สินหลักประกันที่ นามูลค่าคงเหลือของหลักประกันดังกล่าวไปใช้ชาระหนี้สินเชื่อ
เหลืออยู่ภายหลังจากการหักชาระหนี้ บัญชีอื่นหรือประเภทอื่นที่ผู้ประกอบธุรกิจมีอยู่กับสถาบันการเงิน
สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ ไปใช้
ชาระหนี้สินเชื่อบัญชีอื่นหรือประเภทอื่น
ที่ผู้ประกอบธุรกิจมีอยู่กับสถาบัน
การเงินนั้น ได้หรือไม่

ลำดับ
คำถำม
2.9 ระยะเวลาของสัญญาที่สถาบันการเงิน
ทาเพื่อรับโอนทรัพย์สินอันเป็น
หลักประกันตามโครงการพักทรัพย์
พักหนี้ มีข้อกาหนดชัดเจนหรือไม่
เช่น สามารถกาหนดระยะเวลาของ
สัญญาเริ่มต้นที่ 2 ปี หรือกาหนด
ระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 5 ปี
ได้หรือไม่

คำตอบ
สถาบันการเงินต้องให้ผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของทรัพย์สินอันเป็น
หลักประกัน หรือบุคคลอื่นซึ่งผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สิน
อันเป็นหลักประกันกาหนด มีสิทธิซื้อทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน
คืนได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่
รับโอน โดยผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน
หรือบุคคลอื่นซึ่งผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็น
หลักประกันกาหนด มีสิทธิขอซื้อทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันคืน
ก่อนครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญาได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมหรือ
เบี้ยปรับเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาการใช้สิทธิซื้อคืนข้างต้น สถาบันการเงิน
ไม่สามารถนาทรัพย์สินที่รับโอนไปขายให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับ
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของทรัพย์สินอันเป็น
หลักประกัน หรือบุคคลอื่นซึ่งผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สิน
อันเป็นหลักประกันกาหนด ว่าไม่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อคืนดังกล่าว
2.10 ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการเช่าทรัพย์สิน ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันที่ประสงค์
อันเป็นหลักประกันภายใต้โครงการ จะเช่าทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันของตนเองเพื่อใช้ในการประกอบ
พักทรัพย์ พักหนี้ ต้องดาเนินการ
ธุรกิจ ในช่วงระหว่างที่อยู่ในโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ สามารถแจ้ง
อย่างไร
ความประสงค์เช่าทรัพย์สินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สถาบันการเงิน
รับโอน
กรณีผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแจ้ง
ความประสงค์ไม่เช่าทรัพย์สิน หรือกรณีพ้นกาหนดระยะเวลาแจ้ง
ความประสงค์ในการเช่าทรัพย์สินข้างต้นแล้ว สถาบันการเงินสามารถ
นาทรัพย์สินไปให้บุคคลอื่นเช่าได้ โดยสัญญาเช่าทรัพย์สินที่ทากับ
บุคคลอื่นดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของ
ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันในการซื้อทรัพย์สินนั้นคืน
ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน
แจ้งความประสงค์ไม่เช่าทรัพย์สิน หรือไม่ได้แจ้งความประสงค์
ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ในเวลาต่อมามีความประสงค์หรือมี
ความพร้อมจะกลับมาประกอบธุรกิจ ในกรณีนี้ ผู้ประกอบธุรกิจ
หรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันสามารถขอเช่าทรัพย์สิน

ลำดับ

คำถำม

2.11 กรณีผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าทรัพย์สิน จะ
เป็นเหตุให้เสียสิทธิในการซื้อทรัพย์สิน
อันเป็นหลักประกันคืนหรือไม่

2.12 กรณีผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ (ผู้ประกอบธุรกิจมี
ยอดหนี้คงค้างมากกว่ามูลค่าทรัพย์สิน
อันเป็นหลักประกัน) จะเป็นเหตุให้
เสียสิทธิในการซื้อทรัพย์สินอันเป็น
หลักประกันคืนหรือไม่

2.13 ผู้ประกอบธุรกิจจะสามารถซื้อ
ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันคืนได้
ในราคาเท่าใด

คำตอบ
จากสถาบันการเงินได้ หากสถาบันการเงินยังไม่ได้นาทรัพย์สิน
ดังกล่าวไปให้บุคคลอื่นเช่า
การไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าทรัพย์สินจะมีผลกระทบ
กับข้อตกลงตามสัญญาเช่าเท่านั้น ดังนั้น สถาบันการเงินต้องไม่นา
เหตุที่ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันผิด
สัญญาเช่ามาเป็นเงื่อนไขในการยกเลิกสิทธิในการซื้อทรัพย์สินนั้นคืน
หรือสิทธิการขยายระยะเวลาซื้อทรัพย์สินนั้นคืน เว้นแต่เป็นเหตุที่
เกี่ยวข้องกับกรณีผู้เช่ากระทาให้ทรัพย์สินที่เช่าเสียหาย เสื่อมสภาพ
ชารุดบกพร่อง รื้อถอน ย้าย เอาไปเสีย หรือทาให้เสื่อมค่า
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจทาสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เกี่ยวข้อง
กับการรับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน สถาบันการเงินต้องไม่นา
เหตุที่ผู้ประกอบธุรกิจผิดสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าวมาเป็น
เงื่อนไขในการยกเลิกสิทธิในการซื้อทรัพย์สินนั้นคืนหรือสิทธิการขยาย
ระยะเวลาซื้อทรัพย์สินนั้นคืน เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจผิดนัดชาระหนี้
จนเป็นเหตุให้มีการยกเลิกข้อตกลงผ่อนผันการชาระหนี้ตามสัญญา
ปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว และผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของทรัพย์สิน
อันเป็นหลักประกัน หรือบุคคลอื่นซึ่งผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของ
ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันกาหนด ไม่แสดงเจตนาใช้สิทธิซื้อ
ทรัพย์สินนั้นคืนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสถาบัน
การเงิน
ราคาทรัพย์สินที่รับโอนซึ่งสถาบันการเงินจะขายคืนให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน ต้องไม่สูงกว่าราคา
ที่รับโอนไว้ รวมกับค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าว
(carrying cost) อีกไม่เกิน 1% ต่อปี ของราคาที่รับโอน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่สถาบันการเงินได้จ่ายไปจริงเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน
ตามโครงการ ซึง่ สอดคล้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินที่ผ่านมาของ
ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน นอกจากนี้
กรณีผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันเช่า
ทรัพย์สินดังกล่าว สถาบันการเงินต้องนาเงินค่าเช่าที่ได้รับชาระใน
ระหว่างสัญญาเช่าไปหักจากราคาขายทรัพย์สินนั้นคืน แต่กรณีสถาบัน
การเงินให้บุคคลอื่นเช่าทรัพย์สินดังกล่าว สถาบันการเงินไม่ต้องนา

ลำดับ

คำถำม

คำตอบ
เงินค่าเช่าที่ได้รับชาระในระหว่างสัญญาเช่าไปหักจากราคาขาย
ทรัพย์สินนั้นคืน
[ราคาซื้อคืน = ราคาที่สถาบันการเงินรับโอน + carrying cost
1% ต่อปี ของราคาที่รับโอน + ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน
ที่สถาบันการเงินได้จ่ายจริง – ค่าเช่าทรัพย์สินเฉพาะกรณีที่ผปู้ ระกอบ
ธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันเป็นผู้เช่าทรัพย์เอง]

ทั้งนี้ แนวทางการคานวณราคาซื้อทรัพย์สินคืนข้างต้น ไม่ครอบคลุม
ถึงกรณีบุคคลอื่นซึ่งผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็น
หลักประกันกาหนด หรือบุคคลภายนอกอื่น เป็นผู้ซื้อทรัพย์สิน
ดังกล่าวจากสถาบันการเงิน
3. วิธีกำร เงื่อนไข และระยะเวลำในกำรเข้ำร่วมโครงกำรพักทรัพย์ พักหนี้
3.1 โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ มีกาหนด สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
ระยะเวลายื่นคาขอเข้าร่วมโครงการ พักทรัพย์ พักหนี้ ต้องยื่นคาขอต่อ ธปท. ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่
อย่างไร
พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ. 2564 ใช้บังคับ (พ.ร.ก. ฟื้นฟูฯ) (กาหนดระยะเวลายื่นคาขอ
เข้าร่วมโครงการ 10 เม.ย. 64 – 9 เม.ย. 66)
3.2 ผู้ประกอบธุรกิจต้องติดต่อสถาบัน ผู้ประกอบธุรกิจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพักทรัพย์
การเงินเพื่อขอเข้าร่วมโครงการ
พักหนี้ กับสถาบันการเงินที่ใช้บริการอยู่ได้ทุกวันทาการของสถาบัน
พักทรัพย์ พักหนี้ ได้ในวันใด
การเงิน โดยสถาบันการเงินจะทาการพิจารณาและรวบรวมคาขอ
เนื่องจาก ธปท. ได้กาหนดให้
เพื่อนาส่ง ธปท. เป็นรายสัปดาห์ ตามที่หลักเกณฑ์กาหนด
สถาบันการเงินยื่นคาขอเข้าร่วม
โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ ในวัน
จันทร์ของทุกสัปดาห์
3.3 การยื่นคาขอเข้าร่วมโครงการพักทรัพย์ ในการร่วมโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ มีขั้นตอนการยื่นคาขอที่
พักหนี้ กับการยื่นคาขอกู้ยืมเงินจาก เกี่ยวข้องต่อ ธปท. 2 ประเภทคาขอ ได้แก่
ธปท. ต่างกันอย่างไร มีกระบวนการ 1. การยื่นคาขอเข้าร่วมโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ : สถาบันการเงิน
อย่างไร
ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ต้องยื่นหนังสือความตกลงเพื่อ
เข้าร่วมโครงการ และหนังสือยืนยันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กาหนดมายัง ธปท. เช่น

ลำดับ

คำถำม

คำตอบ
 เอกสารที่สถาบันการเงินใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติให้
ลูกหนี้โอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันเพื่อชาระหนี้ตาม
โครงการ
 สัญญากู้ยืมที่มีรายละเอียดทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน
 สัญญาภายใต้โครงการพักทรัพย์ พักหนี้
 เอกสารแสดงรายละเอียดทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน
o สาหรับหลักประกันทีเ่ ป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้
จดทะเบียนกับกรมที่ดิน ให้นาส่งสัญญาจานองทรัพย์สิน
อันเป็นหลักประกัน โฉนดหรือเอกสารที่แสดงวันที่
สถาบันการเงินรับจานองด้วย
o สาหรับหลักประกันที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
หลักประกันทางธุรกิจ ให้นาส่งสัญญาหลักประกันทาง
ธุรกิจ
เมื่อ ธปท. พิจารณาคาขอเข้าร่วมโครงการข้างต้นแล้ว ธปท.
จะแจ้งผลการพิจารณาให้สถาบันการเงินที่ยื่นคาขอทราบโดยเร็ว
พร้อมกับนาส่งหลักฐานเพื่อให้สถาบันการเงินใช้ยื่นต่อหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการรับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน
ตามโครงการพักทรัพย์ พักหนี้
2. การยื่นคาขอกู้ยืมเงินจาก ธปท. : เมื่อสถาบันการเงินได้รับอนุมัติ
เข้าร่วมโครงการจาก ธปท. แล้ว สถาบันการเงินมีสิทธิขอกู้ยืม
เงินจาก ธปท. ได้ไม่เกินจานวนเงินที่เป็นราคารับโอนทรัพย์สิน
อันเป็นหลักประกันตามโครงการ ภายในกาหนดระยะเวลา 2 ปี
นับแต่วันที่ พ.ร.ก. ฟื้นฟูฯ ใช้บังคับ โดยให้ยื่นหนังสือความตกลง
เพื่อกู้ยืมเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เอกสารแสดงการได้รับโอนทรัพย์สิน
หรือการจดทะเบียนรับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน เช่น
สัญญาโอนทรัพย์สินจากกรมที่ดินหรือสัญญาโอนทรัพย์หลักประกัน
สาเนาโฉนดหรือเอกสารสิทธิ์แสดงการรับโอนทรัพย์สิน รายงาน
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินซึ่งผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องของสถาบันการเงินแล้ว

ลำดับ

3.4

3.5

3.6

คำถำม

คำตอบ

ทั้งนี้ สถาบันการเงินจะยังไม่ต้องยื่นคาขอกู้ยืมเงิน หากยังไม่
ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจาก ธปท. ภายใต้โครงการพักทรัพย์ พักหนี้
ในการยื่นคาขอกู้ยืมเงินจาก ธปท. ในการกู้ยืมเงินจาก ธปท. ภายใต้โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ สถาบัน
ภายใต้โครงการพักทรัพย์ พักหนี้
การเงินสามารถยื่นคาขอกู้ยืมเงินได้เพียงครั้งเดียวต่อการทาสัญญา
สถาบันการเงินสามารถยื่นคาขอได้กี่ รับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันของผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของ
ครั้ง หากวงเงินที่สถาบันการเงินกู้เงิน ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันหนึ่งสัญญา โดยขอกู้ยืมเงินได้ไม่เกิน
จาก ธปท. ในครั้งแรกยังไม่เกินราคา จานวนเงินที่เป็นราคารับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน เช่น
รับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน
 ผู้ประกอบธุรกิจมีสัญญากูย้ ืมเงินกับสถาบันการเงิน 2 สัญญา
สถาบันการเงินสามารถยื่นคาขอกู้ยืม
และมีทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน 1 รายการต่อสัญญา (กรณี
เงินจาก ธปท. เพิ่มเติมได้หรือไม่
มีหลักประกัน 1 ชิ้นต่อสัญญา 1 ฉบับ) โดยได้ทาสัญญาโอน
ทรัพย์ 2 สัญญาเพื่อโอนหลักประกันทั้ง 2 ชิ้น สถาบันการเงิน
สามารถยื่นคาขอกู้ยืมเงินจาก ธปท. ได้ 2 ครั้ง
 ผู้ประกอบธุรกิจมีสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน 1 สัญญา
และมีทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน 2 รายการ โดยได้ทาสัญญา
โอนทรัพย์ 2 สัญญาเพื่อโอนหลักประกันทั้ง 2 ชิ้น สถาบันการเงิน
สามารถยื่นคาขอกู้ยืมเงินจาก ธปท. ได้ 2 ครั้ง
 ผู้ประกอบธุรกิจมีสัญญากูย้ ืมเงินกับสถาบันการเงิน 2 สัญญา
แต่มีทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันร่วมกัน 1 รายการ หาก
สถาบันการเงินรับโอนทรัพย์สินหลักประกันดังกล่าวเพื่อชาระหนี้
ทั้ง 2 สัญญา โดยได้ทาสัญญาโอนทรัพย์ 1 สัญญา สถาบันการเงิน
สามารถยื่นคาขอกู้ยืมเงินจาก ธปท. ได้เพียงครั้งเดียว
สถาบันการเงินสามารถนาเงินกู้ยืมที่ ธปท. ไม่ได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้ยืมภายใต้โครงการ
ได้รับจาก ธปท. ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ พักทรัพย์ พักหนี้ ดังนั้น เมื่อสถาบันการเงินรับโอนทรัพย์สินอันเป็น
ใดได้บ้าง
หลักประกันจากผู้ประกอบธุรกิจแล้ว สถาบันการเงินสามารถนาเงิน
ที่ ธปท. ให้กู้ยืมภายใต้โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ ไปบริหารจัดการ
และใช้ประโยชน์ใด ๆ อันเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติของ
สถาบันการเงิน
สาหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มียอดหนี้ สถาบันการเงินที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจผ่านโครงการ
คงค้าง 100 ล้านบาท ภายใต้วงเงิน พักทรัพย์ พักหนี้ มีสิทธิยื่นคาขอกู้ยืมเงินจาก ธปท. ได้ ไม่เกิน
สินเชื่อ 200 ล้านบาท ซึ่งมีทรัพย์สิน จานวนเงินที่เป็นราคารับโอนทรัพย์สินหลักประกันตามโครงการ

ลำดับ

3.7

3.8

คำถำม
หลักประกันมูลค่า 200 ล้านบาท
ณ วันที่ 15 ก.พ. 64 ต่อมาในวันที่
20 มี.ค. 64 ได้เบิกถอนเงินกู้เพิ่มเติม
จากวงเงินสินเชื่อเดิมดังกล่าวจานวน
50 ล้านบาท ทาให้มียอดหนี้คงค้าง
150 ล้านบาท หากผู้ประกอบธุรกิจ
รายดังกล่าวจะเข้าร่วมมาตรการพัก
ทรัพย์ พักหนี้ ในกรณีนสี้ ถาบันการเงิน
จะพิจารณาตีโอนทรัพย์สินหลักประกัน
ที่มูลค่า 150 ล้านบาท ได้หรือไม่ และ
สถาบันการเงินจะสามารถยื่นคาขอ
กู้ยืมเงินจาก ธปท. ได้สูงสุดเท่าใด
สถาบันการเงินต้องคืนเงินกู้ยืมแก่
ธปท. เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 5 ปี
ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างสถาบัน
การเงินและ ธปท. ใช่หรือไม่

ผู้ประกอบธุรกิจมีสินเชื่อบัญชีหนึ่ง
ที่มียอดสินเชื่อคงค้ำง 1 บัญชีจำนวน
100 ล้ำนบำท และได้โอนทรัพย์สิน
หลักประกัน 5 ชิ้นเพื่อชำระหนี้
ดังกล่ำวภำยใต้โครงกำรพักทรัพย์
พักหนี้ คิดเป็นมูลค่ำรับตีโอนรวม
100 ล้ำนบำท ซึ่งสถำบันกำรเงิน
ได้ยื่นขอกู้ยืมเงินจำก ธปท. ภำยใต้
โครงกำร จำนวน 100 ล้ำนบำทใน
ครำวเดียว
หำกต่อมำผู้ประกอบธุรกิจได้ซื้อคืน
ทรัพย์สินหลักประกันจำนวน 1 ชิ้น

คำตอบ
พักทรัพย์ พักหนี้ ซึ่งตามกรณีตัวอย่าง หากสถาบันการเงินรับโอน
ทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชาระหนี้คงค้าง ณ วันที่ 20 มี.ค. 64
จานวน 150 ล้านบาท สถาบันการเงินจะสามารถยื่นคาขอกู้ยืมเงิน
จาก ธปท. ได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท

ให้สถาบันการเงินคืนเงินกูย้ ืมแก่ ธปท. เมื่อผู้ประกอบธุรกิจได้ซื้อ
ทรัพย์สินที่โอนคืนหรือสิ้นสิทธิการซื้อคืนตามสัญญาภายใต้โครงการ
พักทรัพย์ พักหนี้ โดยให้ชาระหนี้ในส่วนของเงินกู้ยืมที่ได้รับอัน
เนื่องมาจากการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันของผู้ประกอบธุรกิจ
รายนั้นคืน ธปท. ทั้งหมด ภายใน 30 วันทาการ นับแต่วันที่
ผู้ประกอบธุรกิจใช้สิทธิซื้อทรัพย์สินหลักประกันกลับคืน หรือวันที่
สิ้นสิทธิดังกล่าว แล้วแต่กรณี
กรณีสถำบันกำรเงินทำสัญญำรับโอนทรัพย์สินหลักประกันภำยใต้
โครงกำรพักทรัพย์ พักหนี้ กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งครอบคลุมทรัพย์สิน
หลักประกันทั้ง 5 ชิ้น โดยตีโอนเพื่อชำระหนี้เป็นมูลค่ำรวม 100
ล้ำนบำท พร้อมกับได้กู้ยืมเงินจำก ธปท. จำนวน 100 ล้ำนบำทใน
ครำวเดียวกัน หำกต่อมำ ผู้ประกอบธุรกิจได้ทำกำรซื้อคืนทรัพย์สิน
หลักประกันบำงส่วนคืนก่อนครบกำหนดระยะเวลำตำมสัญญำ
ภำยใต้โครงกำร ให้สถำบันกำรเงินคืนเงินกู้ยืมแก่ ธปท. เมื่อ
ผู้ประกอบธุรกิจได้ซื้อทรัพย์สินที่โอนภำยใต้สัญญำฉบับเดียวกัน
คืนครบทุกชิ้นหรือสิ้นสิทธิกำรซื้อคืนตำมสัญญำภำยใต้โครงกำร
พักทรัพย์ พักหนี้ โดยให้ชำระหนี้ในส่วนของเงินกู้ยืมที่ได้รับอัน
เนื่องมำจำกกำรรับโอนทรัพย์สินหลักประกันของผู้ประกอบธุรกิจ
รำยนั้นคืน ธปท. ทั้งหมด ภำยใน 30 วันทำกำร นับแต่วันที่ผู้ประกอบ

ลำดับ

คำถำม
คำตอบ
ก่อนครบกำหนดระยะเวลำตำมสัญญำ ธุรกิจใช้สิทธิซื้อทรัพย์สินหลักประกันกลับคืนครบทั้งจำนวน หรือ
ในรำคำ 20 ล้ำนบำท ในกรณีนี้
วันที่สิ้นสิทธิดังกล่ำว แล้วแต่กรณี ดังนั้น สำหรับกรณีตัวอย่ำง
สถำบันกำรเงินต้องคืนเงินกู้ยืมต่อ สถำบันกำรเงินจึงยังไม่ต้องคืนเงินกู้ยืมจำนวน 20 ล้ำนบำทให้กับ
ธปท. จำนวน 20 ล้ำนบำททันที ธปท. ในทันที
ใช่หรือไม่
4. กำรถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงินของสถำบันกำรเงินภำยใต้โครงกำร
พักทรัพย์ พักหนี้
4.1 แนวทางการนับระยะเวลาถือครอง ธปท. ผ่อนผันให้สถาบันการเงินที่เป็นธนาคารพาณิชย์เริ่มนับ
อสังหาริมทรัพย์รอการขาย (NPA) ระยะเวลาการถือครอง NPA ตั้งแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของ
ที่สถาบันการเงินได้รับโอนจาก
ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน หรือบุคคลอื่นซึ่งผู้ประกอบธุรกิจหรือ
ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้โครงการ
เจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันกาหนด ไม่ใช้สิทธิซื้อทรัพย์สิน
พักทรัพย์ พักหนี้
อันเป็นหลักประกันคืน หรือสิ้นสิทธิดังกล่าว
(ไม่นับระยะเวลาการถือครอง NPA ในช่วงระหว่างที่อยู่ในโครงการ
พักทรัพย์ พักหนี้)
4.2 แนวทางการจัดชั้นและการกันเงิน ธปท. กาหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาจัดชั้นและกัน
สารองสาหรับสินทรัพย์ภายใต้
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์ภายใต้โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ สรุปได้
โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ ซึ่งรวมถึง ดังนี้
กรณีที่ลูกหนี้ยังมีหนี้คงเหลือภายหลัง 1. การจัดชั้นสินทรัพย์ที่เป็น NPA : ในการพิจารณาจัดชั้นและกัน
จากการรับโอนทรัพย์สินเพื่อชาระหนี้
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์ที่เป็น NPA ภายใต้โครงการพักทรัพย์
พักหนี้ ธปท. ผ่อนผันให้สถาบันการเงินประเมินราคา NPA
ดังกล่าวทุก 5 ปี (จากที่กาหนดให้ประเมินราคา NPA ทุกปี)
และให้สถาบันการเงินพิจารณาจัดชั้น NPA ดังกล่าว เฉพาะส่วน
ที่เป็นผลต่างของราคาตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าที่ได้จากการ
ประเมินราคาข้างต้น เป็นสินทรัพย์จัดชั้นที่มีการด้อยค่าด้าน
เครดิต (non-performing) หรือจัดชั้นเป็นสินทรัพย์จัดชั้น
สงสัยจะสูญ แล้วแต่กรณี
2. การจัดชั้นสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีสินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจ กรณี
มีหนี้คงเหลือภายหลังจากการรับโอนทรัพย์สินเพื่อชาระหนี้ :
 ให้สถาบันการเงินจัดชั้นหนี้ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เป็น
ชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้าน

ลำดับ

คำถำม

คำตอบ
เครดิต (performing) หรือชั้นปกติ แล้วแต่กรณี ได้ทันที
นับแต่วันที่ทาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เสร็จ หากพิจารณา
ว่าผู้ประกอบธุรกิจสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้
 หากในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สถาบันการเงินมีการพัก
ชาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบธุรกิจเป็นการ
ชั่วคราว ให้สถาบันการเงินคงการจัดชั้นหนี้ตามที่กาหนด
ข้างต้นได้ตลอดช่วงระยะเวลาการพักชาระหนี้ดังกล่าว

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ข้างต้นเป็นข้อกาหนดขั้นต่าเพื่อให้สถาบันการเงิน
ถือปฏิบัติ โดย ธปท. ไม่ขัดข้อง หากสถาบันการเงินจะพิจารณาจัดชั้น
และกันเงินสารองตามเกณฑ์ภายในของสถาบันการเงิน หากเกณฑ์
ภายในดังกล่าวเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ขั้นต่าที่ ธปท. กาหนด
4.3 สาหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้โอน
สาหรับสถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือโดยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ทรัพย์สินเพื่อชาระหนี้ตามโครงการ เพิ่มเติมในภายหลังให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่มียอดหนี้คงเหลือภายหลัง
พักทรัพย์ พักหนี้ แล้วยังมียอดหนี้ การโอนทรัพย์สินเพื่อชาระหนี้ตามโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ และ
คงเหลืออยู่ ซึ่งสถาบันการเงินได้ให้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ที่เพิ่มเติมนั้น อยู่ในช่วงระยะเวลาตาม
ความช่วยเหลือโดยการปรับปรุง
โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ ธปท. ผ่อนผันให้สถาบันการเงินสามารถ
โครงสร้างหนี้แล้ว หากในเวลาต่อมา ถือปฏิบัติตามแนวทางผ่อนปรนในข้อ 4.6 ของประกาศธนาคารแห่ง
ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะปรับปรุง ประเทศไทย ที่ สนส. 4/2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการรับโอน
โครงสร้างหนี้เพิ่มเติม สถาบัน
ทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชาระหนี้ ภายใต้พระราชกาหนดการให้
การเงินสามารถให้ความช่วยเหลือ ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก
เพิ่มเติมได้หรือไม่ และจะสามารถ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ลงวันที่
ถือปฏิบัติตามแนวทางผ่อนปรน
19 เม.ย. 64 เกี่ยวกับการจัดชั้นและการกันเงินสารอง รวมถึงการใช้
เกี่ยวกับการจัดชั้นและการกันเงิน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงใหม่ (current effective interest rate)
สารอง รวมถึงการใช้อัตราดอกเบี้ยที่ เป็นอัตราคิดคานวณมูลค่าปัจจุบัน หากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
แท้จริงใหม่ (current effective
เพิ่มเติมทาให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (original effective interest
interest rate) เป็นอัตราคิดคานวณ rate) ไม่สะท้อนประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากหนี้
มูลค่าปัจจุบันได้หรือไม่
แล้วได้
5. กำรบันทึกบัญชีกำรรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ของสถำบันกำรเงินตำมโครงกำรพักทรัพย์ พักหนี้
5.1 สถาบันการเงินจะบันทึกบัญชีการ 1. การบันทึกบัญชีธุรกรรม : ให้สถาบันการเงินถือว่าการรับโอน
รับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อ
ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันเพื่อชาระหนี้ตามประกาศฉบับนี้
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คำถำม
ชาระหนี้ภายใต้โครงการพักทรัพย์
พักหนี้ อย่างไร

คำตอบ
สามารถตัดรายการลูกหนี้ที่ได้รับชาระหนี้ดังกล่าวออกจาก
บัญชีได้ และให้แสดงรายการทรัพย์สินที่ได้รับมาดังกล่าวเป็น
อสังหาริมทรัพย์รอการขายได้เช่นเดียวกับกรณีการโอนทรัพย์
เพือ่ ชาระหนี้ทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับกรรมสิทธิ์ที่ได้รับตาม
กฎหมาย
2. การพิจารณาอานาจควบคุมกรณีมีการให้เช่าทรัพย์ระหว่าง
ถือครอง : ในกรณีที่สถาบันการเงินมีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินหลักประกันดังกล่าว เช่น ให้เช่าแก่ลูกหนี้ ให้ถือว่า
สถาบันการเงินยังคงเป็นผู้มีอานาจควบคุมในตัวทรัพย์สิน
หลักประกันดังกล่าว เนื่องจากยังคงมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สิน
หลักประกันและมีความเสี่ยงหากทรัพย์สินดังกล่าวเสื่อมมูลค่าลง
และให้สถาบันการเงินบันทึกผลตอบแทนที่ได้รับจากการใช้
ประโยชน์ดังกล่าว เป็นรายได้อื่น (มิใช่รายได้ดอกเบี้ยรับ)
3. การพิจารณามูลค่ายุติธรรมของราคาที่รับซื้อคืน : ให้สถาบัน
การเงินถือว่าราคาที่รับซื้อคืนนั้นเป็นราคายุติธรรม เนื่องจาก
สถาบันการเงินได้รับการชดเชยเพิ่มเติมจากภาครัฐ
ทั้งนี้ ให้สถาบันการเงินพิสูจน์ความมีนัยสาคัญของธุรกรรมดังกล่าว
ต่องบการเงินกับผู้สอบบัญชี

6. ประเด็นอื่น ๆ
6.1 เมื่อดำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้
ภำยใต้โครงกำรพักทรัพย์ พักหนี้
แล้ว สถำบันกำรเงินต้องพิจำรณำ
รำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ปรับปรุง
โครงสร้ำงหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจ
ต่อบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ
จำกัด (National Credit Bureau:
NCB) อย่ำงไร

ในกำรรับโอนทรัพย์สินหลักประกันของผู้ประกอบธุรกิจตำม
โครงกำรพักทรัพย์ พักหนี้ และกำรให้ควำมช่วยเหลือเพิ่มเติมที่
เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ยังไม่ด้อยคุณภำพ (Non-NPL)
ให้ถือว่ำเป็นกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนีเ้ ชิงป้องกัน (pre-emptive)
โดยไม่ถือเป็นกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ที่มีปัญหำ (trouble debt
restructuring: TDR) และไม่ตอ้ งรำยงำนวันที่ปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้
แก่ NCB อย่ำงไรก็ดี หำกเป็นกรณีผู้ประกอบธุรกิจที่ด้อยคุณภำพ
(NPL) ให้ถือว่ำกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ตำมโครงกำรดังกล่ำว
เป็นกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ที่มีปัญหำ (TDR) และต้องรำยงำน
วันที่ปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้แก่ NCB

ลำดับ
คำถำม
คำตอบ
6.2 กรณีมีประเด็นหรือข้อหารือเกี่ยวกับ กรณีมีประเด็นหรือข้อหารือเกี่ยวกับโครงการพักทรัพย์ พักหนี้
โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ สถาบัน สามารถติดต่อ ธปท. ได้ผ่านช่องทางดังนี้
การเงินสามารถติดต่อ ธปท. ได้ผ่าน  ทัว่ ไป (call center)
ช่องทางใด
o อีเมล : FinRehab@bot.or.th
o โทรศัพท์ : 02-283-6112
 กระบวนการอนุมัติ
o อีเมล : softloan-approval@bot.or.th
o โทรศัพท์ : 02-356-7522, 02-283-5913
 กระบวนการปฏิบัติการ
o อีเมล : softloan-operation@bot.or.th
o โทรศัพท์ : 02-283-5963
 การส่งข้อมูลให้กับ ธปท.
o การกาหนดสิทธิ : DMSAdmin@bot.or.th
o ปัญหาการส่งแบบรายงาน : FIDataTeam@bot.or.th
 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ :
o อีเมล : DP-RPD2@bot.or.th
o โทรศัพท์ : 02-283-5837, 02-283-6247

