มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสาหรับลูกหนี้
ภาพที่ 1 มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสาหรับลูกหนีท้ ี่ได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19
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ธปท. ร่วมกับสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินอื่นให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทไี่ ด้รับผลกระทบ
ในช่วงที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยถูกกระทบจากปัจจัยลบอย่างต่อเนื่องทั้งการกีดกันทางการค้า ภัยแล้ง
รวมถึงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ได้ร่วมกับสถาบันการเงินกาหนดมาตรการช่วยเหลือเชิงรุกแก่ลูกหนี้ธุรกิจทุกประเภทและครัวเรือนที่
ได้รับผลกระทบเป็นเวลา 2 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยเน้นช่วยเหลือสภาพคล่อง
และเร่ง ปรับ ปรุง โครงสร้างหนี้ อาทิ ให้เงิ นทุนหมุ นเวีย นเพิ่ม พัก ช าระหนี้ชั่ วคราว ขยายเวลาช าระหนี้
ลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ผ่อนชาระบัตรเครดิต ขั้นต่าน้อยกว่าร้อยละ 10 เพิ่มวงเงินชั่วคราวสาหรับ
สินเชื่อส่วนบุคคล
หลังจากนั้น ธปท. ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินอื่น และ
เห็นว่าสถานการณ์มีแนวโน้มลุกลามและขยายวงกว้างขึ้น จึงร่วมมือกันอย่างเร่งด่วนกาหนดมาตรการขั้นต่า
เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและ SMEs ที่มีศักยภาพและยังไม่เป็นหนี้ค้างชาระเกินกว่า 90 วัน (NPL) มีผล
ตั้งแต่งวดการชาระหนี้วันที่ 1 เมษายน 2563 สรุปได้ดังภาพที่ 1 โดยผู้ให้บริการทางการเงินแต่ละแห่งสามารถ
ให้ความช่วยเหลือที่ดีกว่ามาตรการขั้นต่านี้ได้
ธปท. ผ่อนผันกฎเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการเงินช่วยเหลือลูกหนีท้ ี่ได้รบั ผลกระทบ
ธปท. ได้ผ่อนผันกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องชั่วคราว18/ เพื่อลดต้นทุนความเสี่ยงด้านเครดิต (credit cost)
ของสถาบันการเงินที่จะเพิ่มขึ้นจากการช่วยเหลือและปรับปรุงโครงสร้างแก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้
สถาบันการเงินสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ได้ทั่วถึงและรวดเร็วมากขึ้น ได้แก่
(1) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในเชิงป้องกัน (pre-emptive debt restructuring) ให้แก่ลูกหนี้ที่
เริ่ม มี สัญญาณว่ าจะมี ปัญหาในการช าระหนี้แต่ยัง ไม่ เป็น NPL จะไม่ จัดว่าเป็นการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ ที่มี ปัญหา (trouble debt restructuring: TDR) และลู ก หนี้ จะไม่ เสีย ประวัติ
ข้อมูลเครดิต โดยข้อนี้จะเป็นมาตรการถาวร
(2) การจัดชั้นลูกหนี้ที่ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
(2.1) ลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในเชิงป้องกัน จัดชั้นเป็นลูกหนี้ปกติได้ทันที
(2.2) ลูกหนี้ NPL ที่ชาระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน/งวด
สามารถจัดชั้นเป็นลูกหนี้ปกติได้ (จากเดิมต้องชาระติดต่อกัน 12 เดือน/งวด)
(2.3) สินเชื่อหมุนเวียน (working capital) ที่ให้แก่ลูกหนี้เพิ่มเติม ให้จัดชั้นปกติได้ทันที
(3) ไม่ต้องกันสารองสาหรับวงเงินสินเชื่อของลูกหนี้ที่ยังไม่ได้ใช้
(4) ขยายเวลาให้สถาบันการเงิ นถือครองอสัง หาริม ทรัพย์รอการขาย (non-performing asset:
NPA) ที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นานถึง 10 ปี (จากเดิม 5 ปี)
(5) เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ (relationship manager: RM) สามารถช่วยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้
ลูกหนี้ที่ดูแลได้ โดยมีการควบคุมภายในที่ชัดเจน
(6) สถาบันการเงินต้องจัดส่งรายงานเป้าสินเชื่อและความคืบหน้าในการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มนี้เป็น
รายเดือนให้ ธปท. ติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
18/

เป็นระยะเวลา 2 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564
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หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องออกมาตรการสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้สินเชื่อเพิ่มเติม
(1) มาตรการทางภาษี: ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับเงินได้ที่ลกู หนี้
ได้จากการปลดหนี้ของเจ้าหนี้ ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์์ ให้ลูกหนี้และ
เจ้าหนี้สาหรับเงินได้จากการโอนทรัพย์สิน การขายสินค้าหรือการให้บริการ และการกระทาตราสารที่เกี่ยวข้อง
กับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวมถึงลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการโอนอสังหาริมทรัพย์จาก 2%
เหลือ 0.01%
(2) การรายงานงบการเงินของสถาบันการเงินเกี่ยวกับการจัดชั้นและการกันเงินสารอง: ผู้สอบบัญชี
จะแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่าเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานของผู้กากับดูแล (ธปท.)
(3) บรรษัทประกันสินเชื่ ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.): มี โครงการค้าประกันเพิ่ม เติม เช่ น
โครงการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย” ที่ บสย. ให้วงเงินค้าประกันสินเชื่อ 60,000 ล้านบาท โครงการ
Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ระยะ 8 วงเงินค้าประกันสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน
ความเสี่ยงด้านเครดิตของสถาบันการเงินได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงการขยายเวลาค้าประกันสินเชื่อให้ผปู้ ระกอบการ
SMEs เดิม ในโครงการ PGS ระยะ 5 - 7 ที่จะครบกาหนดออกไปอีก 5 ปีเพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างหนี้
การปรับกระบวนการขอรับค่าสินไหมทดแทน (claims) ให้ท าได้โดยลูก หนี้ยังไม่ ต้องเข้ าสู่การดาเนินคดี
การเพิ่มสัดส่วนการค้าประกัน
การช่วยเหลือจะสาเร็จได้เมื่อสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินที่เ กี่ยวข้องมีบทบาทเชิงรุก รวมถึง
ลูกหนี้ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพิ่มเติมโดยเร็ว
ธปท. สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องต่างมุ่งหวังที่จะช่วยลดภาระหนี้ของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ครั้งนี้เพื่อให้มีสภาพคล่องเพิ่ม ขึ้น โดยเร่งรัดมาตรการช่วยเหลือ
ลูกหนี้ขั้นต่าและมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพิ่มเติมทีเ่ ป็นรูปธรรม โดย ธปท. ได้ผ่อนผันกฎเกณฑ์เพือ่ ช่วย
ลดต้นทุนจากความเสี่ยงด้านเครดิต (credit cost) ให้สถาบันการเงินจากการช่วยเหลือลูกหนี้เชิงรุก การดาเนิน
มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชือ่ ให้ลูกหนี้จะช่วยเสริมเครือ่ งมือทางการเงินและการคลังของภาครัฐที่ทยอยออกมา
ก่อนหน้านี้เพื่อลดต้นทุนการระดมทุนให้สถาบันการเงิ น (funding cost) เช่ น นโยบายการเงิ นที่ผ่อนคลาย
มากขึ้นจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับที่ต่าเป็นประวัติการณ์ มาตรการสินเชื่ ออัตราดอกเบี้ยต่า
(soft loan) วงเงินรวม 1.5 แสนล้านบาทของธนาคารออมสิน อย่างไรก็ดี มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้จะสาเร็จ
ได้ก็ต่อเมื่อสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องมีบทบาทเชิงรุก รวมทั้งลูกหนี้ให้ความร่วมมือ
เข้าสู่กระบวนการปรับโครงปรุงสร้างหนี้เพิ่มเติมโดยเร็ว ซึ่ง ธปท. จะติดตามและผลักดันการช่วยเหลือลูกหนี้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลาบากนี้ไปได้
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