ฉบับที่ 40/2564
เรื่อง นโยบายการกากับดูแลสถาบันการเงิน
เพื่อส่งผ่านความช่วยเหลือให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่
ต้นปี 2563 ที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ส่ งผลกระทบ
รุ น แรงในวงกว้างต่อธุร กิจ และประชาชน ธปท. ได้ออกมาตรการทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ เพื่ อช่วยเหลื อ
ผู้ได้รับผลกระทบให้สอดคล้ องกับลักษณะปัญหา รวมถึงสร้างกลไกให้สถาบันการเงิน (สง.) สามารถส่ งผ่ าน
ความช่วยเหลือไปยังลูกหนี้ ภายใต้สถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงได้มากขึ้น เช่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์
การจัดชั้นสินทรัพย์และกันเงินสารอง และลดต้นทุนทางการเงินของ สง. ด้วยการปรับลดอัตราเงินนาส่ งเข้ า
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) เป็นต้น
จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ส่งผลซ้าเติมต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการช าระหนี้ ข องลู ก หนี้ ขณะที่ ร ะบบ สง. ยั ง มี ค วามมั่ น คง ด้ ว ยระดั บ เงิ น กองทุ น
เงินสารอง และสภาพคล่องที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ธปท. จึงได้ทบทวนแนวนโยบายในการส่งผ่าน
ความช่วยเหลื อเพิ่ มเติ มให้แ ก่ ลูก หนี ้ที ่ไ ด้ร ั บผลกระทบ และกระตุ้น ให้ สง. เร่งปรับโครงสร้ า งหนี้
โดยค านึงถึงศักยภาพและโอกาสในการปรั บตัวของลูกหนี้ในอนาคต ขณะที่ยังรักษาความมั่นคงและ
การบริหารความเสี่ยงที่ดีของระบบ สง. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ขยายมาตรการชะลอการชาระหนี้สาหรับลูกหนี้ SMEs ที่จะครบกาหนดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 นี้
ออกไปจนถึงสิ้นปี 2564 สาหรับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการระบาดระลอกใหม่ เช่น กิจการ
ที ยั ง ไม่ เ ปิ ด ท าการตามปกติ ท าให้ สง. ไม่ ส ามารถประเมิ น กระแสเงิ น สดเพื่ อ ปรั บโครงสร้ างหนี้ ได้
มาตรการนี้ จ ึ งไม่ ใ ช่ การชะลอช าระหนี ้ เ ป็ น วงกว้ า ง นอกจากนี ้ ยั ง ขยายขอบเขตถึ ง ลู ก หนี ้ SMEs
ที่ได้รับผลกระทบตามนิยามที่แต่ละสถาบันการเงินใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะครอบคลุมมากกว่า SMEs ที่มีวงเงิน
ไม่เกิน 100 ล้านบาท ทาให้มีลูกหนี้ที่เข้าข่ายได้รับการให้ความช่วยเหลือได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้ องกับ
กระบวนการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อของ สง. ไม่ต้องปรับระบบงานในการส่งผ่านความช่วยเหลือให้กับลูกหนี้
เพิ่ ม ความรวดเร็ ว ในการปฏิ บั ติ ง าน โดย สง. สามารถคงการจั ดชั้ นหนี้ เดิ มได้ จนถึ ง 31 ธ.ค. 2564 และ
ในระหว่างนี้ ให้ สง. เข้าไปดูแลลูกหนี้เพื่อเร่งหาแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้โดยเร็วต่อไป

-22. กาหนดกลไกเพื่อจูงใจให้ สง. ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ โดยพิจารณา
(1) ความสามารถในการชาระคืนหนี้ และ (2) ระยะเวลาการจ่ายคืนหนี้ ให้สอดคล้องกับประมาณการรายได้
ที่ลูกหนี้จะได้รับในอนาคต โดย ธปท. จะยังคงความยืดหยุ่นของการบังคับใช้ห ลักเกณฑ์การจัดชั้นและ
การกันเงินสารอง หาก สง. ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการขยายระยะเวลาการชาระหนี้
เพียงอย่างเดียว เช่น การลดเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยค้างรับ การลดอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนโครงสร้างสินเชื่อ
จากสินเชื่อระยะสั้นเป็นสินเชื่อระยะยาว รวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีการให้สินเชื่อเพิ่มเพื่อเยียวยาและ
ฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
3. ให้ สง. สามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ไม่เกินอัตราจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout
Ratio) ของแต่ละ สง. ในปี 2563 และไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิครึ่งแรกของปี 2564 รวมถึ ง
ให้งดซื้อหุ้นคืน และห้ามไถ่ถอนหรือซื้อคืนตราสารเงินกองทุนก่อนครบก าหนด เว้นแต่มีแผนการออก
ทดแทน เพื่อคงมาตรการเชิงป้องกันในการดูแลความมั่นคงของระบบ สง. รองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอน
ซึ่งจะช่วยให้ สง. สามารถปล่อยสินเชื่อเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ
แนวทางของผู้ ก ากับดูแลส่ วนใหญ่ ในต่ างประเทศ เช่น เกาหลี ใต้ สิ งคโปร์ และบางประเทศในกลุ่ มยุ โรป
ที่ยังคงนโยบายจากัดหรื องดการจ่ายเงินปันผลของ สง. ทั้งนี้ ธปท. จะประเมินสถานการณ์การระบาดและ
แนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือลู กหนี้ของ สง. แต่ละแห่งอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2564 ในช่วงไตรมาส 4 ต่อไป
ส าหรับการปรับลดอัตราเงินน าส่งเข้ากองทุน FIDF เหลือร้อยละ 0.23 จากร้อยละ 0.46 ต่อปี
ที่ จ ะสิ้ น สุ ด ณ สิ้ น ปี 2564 ธปท. อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาความจ าเป็ น ในการขยายอายุ โดยค านึ ง ถึ ง
การส่งผ่านไปช่วยเหลือลูกหนี้เป็นสาคัญ
ธปท. เห็นว่าการดาเนินการตามมาตรการข้างต้นจะเป็นประโยชน์กับหลายภาคส่วน โดยเฉพาะ
ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสม ตรงจุด และทันการณ์ นอกจากนี้ ธปท.
จะเร่งผลักดันมาตรการอื่น ๆ ในการเพิ่มสภาพคล่อง ภายใต้มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูฯ ที่ปรับเงื่อนไขให้ธุรกิจ
ที่ได้รับผลกระทบเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น พร้อมปรับโครงสร้างหนี้เดิม เพื่อบรรเทาภาระของผู้ประกอบธุรกิจและ
ประชาชน ผ่านมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ การชะลอชาระหนี้ สาหรับลูกหนี้รายย่อยและ SMEs ที่รายได้หยุดชะงัก
โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ สาหรับลูกหนี้ธุรกิจที่ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย
ระยะ 3 และการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ทั้งนี้ ธปท. จะติดตามความคืบหน้าและประสิทธิผลของมาตรการ
ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และพร้อมพิจารณาดาเนินการเพิ่มเติมหากมีความจาเป็นในระยะต่อไป
ธนาคารแห่งประเทศไทย
10 มิถุนายน 2564
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สรุปมาตรการการกากับดูแลสถาบันการเงิน
เพื่อส่งผ่านความช่วยเหลือให้กับลูกหนี้ทไี่ ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

มาตรการ
1. การขยายมาตรการชะลอ
การชาระหนี้ที่จะครบ
กาหนดวันที่ 30 มิ.ย.
2564 โดย (1) ขยาย
ระยะเวลาจนถึงสิ้นปี 2564
และ (2) ขยายขอบเขตให้
ครอบคลุมลูกหนี้ SMEs
ตามการจัดกลุม่ ลูกหนี้ของ
แต่ละ สง. ในปัจจุบัน โดย
พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ตามความเหมาะสมของ
ลูกหนี้แต่ละราย

-

-

-

2. มาตรการจูงใจให้ สง. ปรับ โครงสร้างหนี้เพิ่มเติม
ให้กับลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบ โดยคานึงถึง
ศักยภาพของลูกหนี้
-

3. การจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลได้ โดยจากัดอัตรา
การจ่าย

-

เหตุผลความจาเป็น
ปัจจุบันลูกหนี้ SMEs วงเงินสินเชือ่
ไม่เกิน 100 ลบ. ที่อยู่ในมาตรการ
ชะลอการชาระหนี้ เกือบทั้งหมด
ได้รับการปรับโครงสร้างหนีไ้ ปแล้ว
การระบาดของ COVID-19 ระลอก
ใหม่ ส่งผลกระทบซ้าเติม SMEs
บางส่วน
สถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง
ส่งผลให้ สง. ไม่สามารถประเมิน
กระแสเงินสด เพื่อปรับโครงสร้าง
หนี้ให้กับลูกหนี้บางรายได้ เนื่องจาก
กิจการของลูกหนี้ไม่สามารถเปิด
ดาเนินการได้ตามปกติ
การส่งเสริมให้ สง. ปรับโครงสร้าง
หนี้ โดยพิจารณาจากความสามารถ
ในการกลับมาชาระหนี้คืนของ
ลูกหนี้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคต
สง. มีการบริหารความเสีย่ งที่ดี ซึ่ง
เป็นการดูแลเสถียรภาพระบบ สง.
ในระยะยาว
มาตรการเชิงป้องกันและเสริมสร้าง
เงินกองทุน เพื่อรักษาเสถียรภาพ
และความมั่นคงของระบบ สง. และ
เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักลงทุนและผูฝ้ ากเงิน

ประโยชน์ที่ลูกหนี้จะได้รับ
- ลูกหนี้ SMEs ที่ได้ผลกระทบ
จะได้รับความช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง สามารถประคับประคอง
ธุรกิจต่อไปได้
- ลูกหนี้ไม่ถูกซ้าเติมจากภาระหนี้
และไม่ถูกปรับชั้นให้แย่ลง
ซึ่งจะส่งผลต่อประวัติในบริษัท
ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
- ไม่ถือเป็นการผิดนัดชาระหนี้
ทาให้ลูกหนี้ไม่โดนเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยในอัตราผิดนัด

- ลูกหนี้ได้รับการปรับโครงสร้าง
หนี้ด้วยเงื่อนไขที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพ และความสามารถใน
การชาระหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้มี
โอกาสฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

- สง. มีความมั่นคงและสามารถ
ช่วยเหลือลูกหนีผ้ ่านการปรับ
โครงสร้างหนี้ และการให้สินเชื่อ
ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง

