ฉบับที่ 32/2563
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2
นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพัน ธ์ 2563 ธปท. ได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 มาเป็นลาดับ ซึ่งมาตรการต่าง ๆ นั้นจะทยอยครบกาหนด ธปท. จึงได้หารือกับผู้
ให้บริการทางการเงิน ประกอบด้วย สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สมาคมและชมรมของผู้ให้บริการ
ทางการเงินรวม 9 แห่ง ออกมาตรการเพิ่มเติมระยะที่ 2 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1) ปรับลดเพดานดอกเบี้ยเป็นการทั่วไป ร้อยละ 2 – 4 ต่อปี สาหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วน
บุคคลภายใต้การกากับ (มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563)
ประเภท
1. บัตรเครดิต
2. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
- วงเงินหมุนเวียน (Revolving loan) เช่น บัตรกดเงินสด
- ผ่อนชาระเป็นงวด (Installment loan)
- จานาทะเบียนรถ
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2) เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ ประเภทวงเงินหมุนเวียนหรือที่
ผ่อนชาระเป็นงวด สาหรับลูกหนี้ที่มีความจาเป็นต้องใช้วงเงินเพิ่ม เติม และมีพฤติกรรมการชาระหนี้ที่ดี มา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 30,000 บาท ขยายวงเงิน จากเดิม 1.5 เท่า เป็น 2 เท่าของ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563)
3) มาตรการขั้นต่าเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 2 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
2563) ขยายขอบเขตและระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
และไม่เป็น NPLs ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 โดยผู้ให้บริการทางการเงินต้องจัดให้มีทางเลือกความช่วยเหลือขั้น
ต่าให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบได้เลือกตามประเภทสินเชื่อ เช่น การผ่อนชาระขั้นต่า การเปลี่ยนสินเชื่อระยะสั้น
เป็นระยะยาว การลดค่างวด การเลื่อนชาระค่างวดหรือเงินต้น เป็นต้น และกาหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงิน
ต้องอานวยความสะดวก รวมทั้งให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกหนี้ เช่น เปรียบเทียบภาระ
หนี้เดิมและหนี้ใหม่ จานวนหนี้ และจานวนงวดที่เพิ่มขึ้น และดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ต้องจ่ายเพิ่มจากการขอเลื่ อน
ชาระหนี้ (รายละเอียดตามตารางแนบ)
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การช่วยเหลือตามมาตรการขั้นต่าข้างต้นจะไม่ถือว่าเป็นการผิด นัดชาระหนี้ จึงไม่สามารถเรียกเก็บ
เบี้ยปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และในกรณีที่ลูกหนี้ประสงค์จะชาระหนี้ก่อนกาหนด จะต้องไม่มีการคิดค่าเบี้ย
ปรับ (prepayment fee)
ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งความประสงค์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ
ทางการเงิน เช่น แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ Call Center หรือส่งข้อความ SMS ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
จนถึง 31 ธันวาคม 2563
4) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ผู้ให้บริการทางการเงินต้องเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ โดย
คานึงถึงความสามารถในการชาระหนี้ เพื่อช่วยบรรเทาภาระให้ลูกหนี้ เช่น โดยการขยายระยะเวลาการชาระ
หนี้ เปลี่ ย นสิ น เชื่อ จากระยะสั้ น เป็ น ระยะยาว เลื่ อนการช าระค่ างวด ลดดอกเบี้ย และกรณี ลู กหนี้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจนเป็น NPLs ขอให้พิจารณาชะลอการยึดทรัพย์
ธปท. เชื่อมั่นว่ามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติมระยะที่ 2 นี้ จะทาให้ลูกหนี้ได้รับความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที ลดภาระหนี้และโอกาสการผิดนัดชาระหนี้ ขณะที่ผู้ให้บริการทางการเงิน
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง และมีวิธีปฏิบัติต่อลูกหนี้ ในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ธปท. จะติดตามการ
ดาเนินการอย่างใกล้ชิด
ธนาคารแห่งประเทศไทย
19 มิถุนายน 2563
ข้อมูลเพิ่มเติม:
ฝ่ายนโยบายการกากับสถาบันการเงิน และฝ่ายกากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
โทรศัพท์: 0 2283 5313, 0 2283 5303, 0 2283 6303, 0 2356 7451
Email: FIAPTeam@bot.or.th, SFIanalysisT@bot.or.th
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- เอกสารแนบ ตารางแสดงทางเลือกสาหรับกลุ่มลูกหนี้ที่ได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 และยังไม่เป็น NPLs

ประเภท
1. บัตรเครดิต

มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ขั้นต่า
เปลี่ยนเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลา (term loan) 48 งวด หรือขยาย
ระยะเวลาตามความสามารถในการชาระหนี้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน
ร้อยละ 12 ต่อปี ทั้งนี้ การใช้วงเงินที่เหลืออยู่ให้ผู้ให้บริการทางการเงิน
พิจารณาตามความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้ แต่เมื่อรวมกับยอด
คงเหลือเดิมแล้วต้องไม่เกินวงเงินที่เคยอนุมัติ
**หมายเหตุ ยังคงลดอัตราผ่อนช่าระขัน้ ต่า ร้อยละ 5 ในปี 2563 - 2564 ร้อยละ
8 ในปี 2565 และร้อยละ 10 ในปี 2566

2. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกากับที่มีลักษณะวงเงิน
หมุนเวียน (revolving
loan) เช่น บัตรกดเงินสด

(1) ลดอัตราผ่อนชาระขั้นต่า ตามความสามารถในการชาระหนี้ หรือ
(2) เปลี่ยนเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลา (term loan) 48 งวด หรือขยาย
ระยะเวลาตามความสามารถในการชาระหนี้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน
ร้อยละ 22 ต่อปี ทั้งนี้ การใช้วงเงินที่เหลืออยู่ให้ผู้ให้บริการทางการเงิน
พิจารณาตามความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้ แต่เมื่อรวมกับยอด
คงเหลือเดิมแล้วต้องไม่เกินวงเงินที่เคยอนุมัติ
3. สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อน ลดค่างวด อย่างน้อยร้อยละ 30 ของค่างวดเดิม โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่
ชาระเป็นงวด (installment เกินร้อยละ 22 ต่อปี
loan) และสินเชื่อจานา
ทะเบียนรถ
4. สินเชื่อเช่าซื้อ (ไม่จากัด
(1) เลื่อนชาระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือ
วงเงิน)
(2) ลดค่างวด โดยขยายระยะเวลาการชาระหนี้
5. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือ (1) เลื่อนชาระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือ
สินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็น
(2) เลื่อนชาระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความ
หลักประกัน (ไม่จากัดวงเงิน) เหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย หรือ
(3) ลดค่างวด โดยขยายระยะเวลาการชาระหนี้

