คำถำม-คำตอบ
ยกระดับ “ทำงด่วนแก้หนี้” เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจได้มำกขึ้น
คำถำม
คำตอบ
1. วัตถุประสงค์ของการยกระดับ ทาง ธปท. ได้ปรับปรุงทางด่วนแก้หนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
ด่วนแก้หนี้ในครั้งนี้ คืออะไร
1) เพื่อให้ทำงด่วนแก้หนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทำงที่สำมำรถช่วยเหลือลูกหนี้
ทั้งรำยย่อยและธุรกิจได้ทั่วถึงขึ้น โดยรวมช่องทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
ไว้ที่เดียว เพื่อรองรับสินเชื่อทั้งรายย่อยและธุรกิจ ทุกสถานะ รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างหนีล้ ูกหนี้ธรุ กิจที่มเี จ้าหนี้หลายราย (multi-creditors)
2) ต่อยอดกำรให้บริกำรให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำหนี้ และ
คำแนะนำอื่น ๆ ผ่ำนโครงกำรหมอหนี้เพื่อประชำชน สาหรับลูกหนี้ธรุ กิจที่
ลงทะเบียนผ่านทางด่วนแก้หนี้
2. การยกระดับทางด่วนแก้หนีเ้ พื่อให้  ทั้งสองแนวทำงมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจทีม่ ี
รองรับลูกหนี้ธุรกิจที่มเี จ้าหนี้หลาย
เจ้าหนี้ตงั้ แต่ 2 รายขึ้นไป (multi-creditors) ให้สามารถเจรจาปรับ
ราย (multi-creditors) เหมือน
โครงสร้างหนี้กบั เจ้าหนีท้ ุกรายพร้อมกันได้ในคราวเดียว แทนที่จะเจรจากับ
หรือแตกต่างจากโครงการ DR BIZ
เจ้าหนีท้ ีละราย (แก้หนี้แบบเดี่ยว) ซึ่งอาจใช้เวลานาน หรือไม่สามารถทาได้
อย่างไร
ครบทุกราย จนทาให้ไม่สามารถผ่อนชาระหนีไ้ ด้ในอนาคต
 อย่างไรก็ดี คุณสมบัตขิ องลูกหนี้ธุรกิจทีม่ ีเจ้ำหนี้หลำยรำยที่สำมำรถเข้ำ
ร่วมโครงกำรจะแตกต่ำงกัน ดังนี้
วงเงินกู้ขั้นต่ำ
สถำนะลูกหนี้*
DR BIZ
ไม่จากัด
ไม่เป็น NPL อย่างน้อย 1 บัญชี
multi-creditors
250 ล้านบาทขึ้น เป็น NPL ได้ทุกสถาบันการเงิน
ไป
* ต้องไม่เป็น NPL ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562
3. ลูกหนีธ้ รุ กิจที่ต้องการแก้ไขหนีก้ ับ  ลูกหนีท้ จี่ ะปรับโครงสร้างหนี้ multi-creditors ต้องได้รบั ผลกระทบจาก
เจ้าหนีห้ ลายรายในคราวเดียวกัน
สถานการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย รวมทั้งการแพร่ระบาดของ
ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
COVID-19 และต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีเจ้าหนี้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป
(2) มีวงเงินรวมตั้งแต่ 250 ล้านบาท
(3) ทุกสถานะบัญชี แต่ต้องไม่เป็น NPL ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562
(4) ไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องดาเนินคดี
4. ลูกหนีธ้ รุ กิจที่มีวงเงินรวมกับ
 ลูกหนี้ธุรกิจทุกขนำดวงเงิน รวมถึงลูกหนี้ธุรกิจที่มีวงเงินรวมน้อยกว่ำ
เจ้าหนีท้ ุกรายน้อยกว่า 250 ล้าน
250 ล้ำนบำท สำมำรถติดต่อเจ้ำหนี้โดยตรง (ทั้งธนาคารพาณิชย์ และ
บาท จะได้รบั การช่วยเหลือด้วย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ) เพื่อขอรับความช่วยเหลือในการปรับโครงสร้าง
หรือไม่
หนีต้ ามมาตรการแก้หนี้ระยะยาวของ ธปท. (มาตรการ 3 กันยายน 2564
สาหรับธนาคารพาณิชย์ และ มาตรการ 16 ธันวาคม 2564 สาหรับสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ)

คำถำม

5.

6.

7.
8.

คำตอบ
 ในกรณีที่ลกู หนี้ติดต่อสถาบันการเงินแล้ว แต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้
ให้บริการหรือเจ้าหนี้ หรือได้รับความช่วยเหลือแต่เงื่อนไขไม่เหมาะสมกับ
ความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้ สามารถแจ้งปัญหาและขอปรับ
เงื่อนไขการชาระหนีผ้ ่านการลงทะเบียนทีท่ างด่วนแก้หนี้ได้
สถาบันการเงินใดเข้าร่วมโครงการ  สถำบันกำรเงินและสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ รวม 36 แห่ง (รายชื่อตาม
ทางด่วนแก้หนี้เพื่อช่วยปรับ
เอกสารแนบ) นอกจากนี้ลูกหนีส้ ามารถเชิญเจ้าหนี้ non-bank รายสาคัญ
โครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ธุรกิจทีม่ ี
มาร่วมปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วย
เจ้าหนีห้ ลายราย
ช่องทาง ขั้นตอน และเอกสารใน 1. ลูกหนีส้ มัครเข้าร่วมโครงการโดยลงทะเบียนผ่านทางด่วนแก้หนี้ที่ปรับปรุง
การสมัครเข้าร่วมโครงการ
ใหม่ http://www.1213.or.th/App/Debtcase และตอบคาถามเพื่อคัด
กรองคุณสมบัติ ได้แก่ ประเภทหนี้ที่ต้องการแก้ไข จานวนเจ้าหนี้สินเชื่อ
ธุรกิจ วงเงินสินเชื่อธุรกิจ สถานะของสินเชื่อธุรกิจ และเลือกความประสงค์
ในการแก้ไขหนี้กบั เจ้าหนี้ธุรกิจทุกรายพร้อมกัน
2. เมื่อตอบคาถามคัดกรองแล้ว และมีคุณสมบัติตามที่กาหนด ให้กรอกข้อมูล
ส่วนตัว เช่น
- ชื่อบุคคล / นิติบุคคล
- ประเภทลูกหนี้ (บุคคลธรรมดา/ ห้างหุ้นส่วนจากัด หรือ หจก./ บริษัท
จากัด หรือ บจก./ บริษัทมหาชนจากัด หรือ บมจ./ อื่นๆ)
- เลขบัตรประชาชน / เลขประจาตัวนิติบุคคล
- ชื่อผู้ติดต่อ
- อีเมล (E-mail)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- รายชื่อสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารเจ้าหนีท้ ี่สะดวกให้ติดต่อกลับ
3. สถาบันการเงินจะติดต่อลูกหนี้กลับภายใน 5 วัน โดยสถาบันการเงินธนาคาร
จะมีการตรวจสอบตัวตนลูกหนี้ และขอเอกสารจากลูกหนีเ้ พิม่ เติม
4. ลูกหนี้นาส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่สถาบันการเงินกาหนด
5. สถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนีจ้ ะร่วมกันพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือ
และแจ้งลูกหนี้ทราบผล รวมถึงลงนามในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ภายใน 90
วัน นับจากวันประชุมเจ้าหนี้ครัง้ แรก (ทั้งนี้ อาจขยายเวลาเพิ่มได้ในกรณีที่มี
ความซับซ้อน)
หากลูกหนีล้ งทะเบียนแล้วไม่ได้รบั สาหรับลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนด หากลงทะเบียนแล้ว
การช่วยเหลือ ควรทาอย่างไร
ไม่ได้รับการช่วยเหลือสามารถโทรแจ้งมาที่ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริกำรทำงกำรเงิน
ธปท. โทร 1213
ประโยชน์และค่าใช้จ่ายในการเข้า ลูกหนีท้ ี่ลงทะเบียนเข้ารับการช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้ และมีคุณสมบัติ
ร่วมโครงการ
ครบถ้วนตามที่กาหนด จะได้รบั การแก้หนีจ้ ากเจ้าหนีห้ ลายรายพร้อมกันในคราว
เดียว เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการชาระหนี้ โดยไม่มีค่ำใช้จำ่ ย
ยกเว้น กรณีที่กลุ่มเจ้าหนี้และลูกหนี้ตกลงร่วมกันว่าจะจ้างทีป่ รึกษาทางการเงิน

คำถำม
9. ระยะเวลาของโครงการ

คำตอบ
(Financial Advisor: FA) ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน
ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้
ลูกหนีส้ ามารถลงทะเบียนผ่านทางด่วนแก้หนี้ที่ปรับปรุงใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1
มกรำคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2566

