






















ค าถาม - ค าตอบแนบทายหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝนส.(01)ว.648/2563 

เรื่อง มาตรการการใหความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติมในช่วงสถานการณการระบาด 

ของ COVID-19 ระยะที่ 2 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 

 
ขอ ค าถาม ค าตอบ 
ขอบเขต 
1 การเขารวมมาตรการมีขอจํากัดหรือไม อยางไร 

หากลูกหนี้เคยเขารวมมาตรการเดมิแลว ลูกหนี้
ยังสามารถเขารวมมาตรการใหมไดหรือไม 

ผูประกอบธรุกิจตองใหทางเลือกกบัลูกหนี้ โดยลูกหนีส้ามารถ
เปลี่ยนมาเขารวมมาตรการใหมนี้ได หากเปนประโยชนตอลูกหนี้ 
โดยไมตองรอใหครบกําหนดสัญญาเดิม โดยผูประกอบธรุกิจตอง
พิจารณาชวยเหลือลูกหนี้ท่ีแจงความประสงค หรือตอบรับ (opt-in) 
ทางเลือกที่ผูประกอบธุรกิจจัดให 

2 การปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยตามมาตรการ
สําหรับสินเช่ือท่ีทําสญัญากอนวันที่หนังสือฉบับ
นี้มีผลบังคับใช มีแนวทางอยางไร 

x สินเช่ือบัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับท่ีมี
ลักษณะวงเงินหมุนเวียน (revolving loan) ใหปรับลดเพดาน
อัตราดอกเบี้ยตั้งแตวันที่ 1 ส.ค. 63 เปนตนไป ยกเวนหนี้ท่ีเกิด
จากการใชจายผานบัตรที่เกิดขึ้นกอนวันที่เพดานอัตราดอกเบี้ย
ใหมมีผลบังคับใชและมีการกําหนดระยะเวลาและกําหนด
จํานวนเงินผอนชําระไวชัดเจน (เชน กรณีใชบัตรเครดติซื้อ
สินคาโดยคิดอตัราดอกเบี้ย 1.5% 10 เดือน) ผูประกอบธุรกิจ
สามารถเรียกเก็บดอกเบีย้ไดตามสญัญาที่ทําไวเดิมจนกวาหนี้
ของรายการดังกลาวจะมีการชําระเสร็จสิ้น 
ตัวอยางการปรับลดเพดานดอกเบีย้ 
สมมติใหงวดการใชบัตรเครดิต 22 มิ.ย. 63 – 21 ก.ค. 63 ณ 
วันท่ี 12 ก.ค. 63 ลูกหนี้รดูซื้อสินคา 5,000 บาท หากลูกหนี้
ผิดนัดชําระ ณ วันที่ 3 ส.ค. 63 ซึ่งเปนวันครบกําหนดจาย
ชําระ (due date) การคิดดอกเบี้ยสําหรับยอดหนี ้5,000 บาท 
จะแบงเปน 2 ชวง ดังนี้ 
(1) ระหวาง 12 ก.ค. 63 – 31 ก.ค. 63 ยอดซื้อสินคา 5,000 
บาท จะใชอัตราดอกเบี้ยทีเ่พดานเดิม 18% 
(2) ระหวาง 1 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 ยอดซื้อสินคา 5,000 
บาท จะใชอัตราดอกเบี้ยทีเ่พดานใหม 16% 
 

 
 
 
 
 

x สินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากบัท่ีผอนชําระเปนงวด หรือ
สินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเปนประกัน ใหปรับลดเพดานอัตรา
ดอกเบี้ยสําหรับสินเช่ือท่ีทําสัญญาใหมตั้งแตวันที่ 1 ส.ค. 63 
เปนตนไป 

3 กรณลีูกหนีส้ินเชื่อรายใหม (New booking) 
หลังวันท่ี 1 มีนาคม 2563 ขอสมคัรเขารวม

กรณผีูประกอบธรุกิจจะใหความชวยเหลือแกลูกหนี้รายใหมที่อนุมัติ
สินเช่ือหลัง 1 มี.ค. 63 ขอใหผูประกอบธุรกิจกําหนดนโยบาย

12 ก.ค. 63 
รูดซื้อสินคา 
5,000 บาท 

21 ก.ค. 63 
วันสรุปยอด  

22 มิ.ย. 63 
วันแรกของ
งวดบัตร
เครดิต 

3 ส.ค. 63 
วันครบ
กําหนดจาย
ชําระ  
(Due date)  

1 ส.ค. 63 
เพดานใหม่ 
16% มีผล
บังคับใช 



โครงการ อาทิเชน เพิ่งไดรับสินเชื่อจากผู
ประกอบธุรกิจแลวไดรับผลกระทบดาน
เศรษฐกิจในเวลาไลเลี่ยกัน จะสามารถไดรับ
ความชวยเหลือตามมาตรการขั้นต่าํของ
หนังสือเวียนนี้หรือไม 

ภายในสําหรับการใหความชวยเหลือ โดยอยางนอยตองไมเปน NPL 
ณ วันท่ีสมัครเขามาตรการ และไมเปนการชวยเหลือในงวดแรกของ
การผอนชําระ 
 

4 ผูประกอบธรุกิจสามารถถือเอาการสมัครเขา
โครงการ หรือการกดตอบรับ (Opt-in) โครงการ
ชวยเหลือเปนการแสดงขอมูลการไดรับ
ผลกระทบ แทนการเรียกเก็บเอกสารไดหรือไม 

หากผูประกอบธุรกิจมีขอมลูลูกหนี้เพียงพอตอการพิจารณาใหความ
ชวยเหลือ ผูประกอบธุรกิจไมจําเปนตองขอเอกสารจากลูกหนี้
เพิ่มเตมิได เชน ผูประกอบธรุกิจมขีอมูลการประกอบอาชีพของ
ลูกหนีอ้ยูแลววาลูกหนีม้ีอาชีพใด และเปนอาชีพท่ีไดรับผลกระทบ
หรือไม โดยผูประกอบธรุกิจสามารถใหความชวยเหลือกับลูกหนี้ทั้ง
ที่ไดรับผลกระทบทางตรงและทางออม 

5 กรณีที่มีการพักชําระคางวด (เงินตนและ
ดอกเบี้ย) ลูกหนีส้ามารถเลือกออกจากมาตรการ
ดังกลาวหลังจากการเขารวมมาตรการขั้นต่ําได
หรือไม  

ลูกหนี้สามารถเลือกออกจากมาตรการดังกลาวได โดยแจงความ
ประสงคใหกับผูประกอบธุรกิจทราบ  
ทั้งนี้ ลูกหนี้ตองปฏิบัติตามสญัญาหรือขอตกลงกับผูประกอบธุรกจิ 
แตผูประกอบธุรกิจจะคิดคาธรรมเนียม/เบี้ยปรับหรือดอกเบีย้ผิดนดั
ชวงพักชําระไมได 

6 หากลูกหนี้เลือกออกจากมาตรการพักชําระคา
งวดแลว สําหรับคางวดท่ีไดพักชําระหนี้กอนออก
จากมาตรการ ลูกหนี้ตองเสยีคาธรรมเนียม/เบี้ย
ปรับสําหรับการชําระเงินลาชาหรอืไม และจะมี
ผลตอขอมลูเครดติบูโรหรือไม 

เนื่องจากการพักชําระหนีไ้มถือวาเปนการปฏิบตัิผิดเงื่อนไขหรือ
สัญญา ดังนั้น ลูกหนีไ้มตองเสียคาธรรมเนยีม/เบี้ยปรับหรือดอกเบี้ย
ผิดนัดชวงพักชําระ หากการพักชําระคางวดเปนไปตามมาตรการขั้น
ต่ํานีห้รือตามโครงการชวยเหลือเพิ่มเติมของผูประกอบธุรกิจแตละ
ราย และไมมีผลตอขอมลูเครดิตบโูรหากยังคงสามารถชําระหนีไ้ด
ตามกําหนด  

7 ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจพิจารณาวาลูกหนี้ไม
เขาขายไดรับผลกระทบจากสถานการณการ
ระบาดของ COVID-19 แตประสงคขอเขา
มาตรการชวยเหลือข้ันต่ําของผูประกอบธุรกิจ 
ซึ่งผูประกอบธรุกิจเห็นวามาตรการดังกลาวไม
เหมาะสมกับสถานะและความสามารถในการ
ชําระของลูกหนี้ ผูประกอบธุรกิจสามารถปฏเิสธ
การใหความชวยเหลือดังกลาวไดหรือไม 

กรณีที่ผูประกอบธุรกจิพิจารณาแลววาลูกหนีไ้มเขาขายไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณการระบาดของ COVID-19 และสามารถ
ชําระหนี้ไดตามปกติ ใหผูประกอบธุรกิจช้ีแจงเหตุผลใหกับลูกหนี้ 
และนําเสนอสิทธิประโยชนใหแกลกูหนี้เพื่อเปนแรงจูงใจใหลูกหนี้
ยังคงปฏิบัติตามสญัญา เชน การลดดอกเบี้ยสําหรบัลูกหนี้ทีผ่อน
ชําระไดตามปกติ เปนตน 
 

8 ลูกหนี้ไมเปน NPL ณ 1 มี.ค. 63 แตมีวันคาง
ชําระ และไดเขารวมมาตรการระยะแรก ตอมา
ไมสามารถปฏิบัตไิดตามเงื่อนไขได จึงกลายเปน 
NPL ในกรณีนี้ลูกหนี้ดังกลาวจะยงัสามารถเขา
รวมมาตรการระยะที่ 2 ไดหรือไม และให
รายงานวันคางชําระอยางไร  

ใหผูประกอบธุรกิจยังคงสามารถใหความชวยเหลือลูกหนีไ้ด โดย
พิจารณามาตรการชวยเหลือใหสอดคลองกับความสามารถในการ
ชําระหนี้ของลูกหนี ้ 
ทั้งนี้ กรณีลูกหนี้เขารวมมาตรการระยะแรกโดยลดคางวด 
ใหรายงานสถานะลูกหนีต้ามวันคางชําระที่แทจริง หรือกรณีลูกหนี้
ไดพักชําระคางวด (เงินตนและดอกเบี้ย) ใหหยุดนับวันคางชําระ
ในชวงทีม่ีการพักชําระหนี้และคงการจัดชั้นเดมิ  

9 กรณลีูกหนี้ไมเปน NPL ณ วันท่ี 1 มี.ค. 63 และ
ไดเขารวมมาตรการระยะแรก ตอมาไมสามารถ
ปฏิบัติไดตามเง่ือนไข จึงกลายเปน NPL แตผู
ประกอบธุรกิจใหความชวยเหลือโดยการทํา 
TDR ใหแกลูกหนี้ จนมีวันคางชําระนอยกวา 90 
วัน กรณีนีลู้กหนีด้ังกลาวจะสามารถเขารวม
มาตรการระยะที่ 2 ไดหรือไม  

สัญญา DR/TDR คือสัญญาการปรบัปรุงโครงสรางหนี้ท่ัวไป ดังน้ัน 
หากลูกหนี้ปฏบิัติตามเง่ือนไขดังกลาวไมได ก็ยังสามารถเขารวม
มาตรการระยะที่ 2 ได 



10 ลูกหนี้เปน NPL ณ วันท่ี 1 มี.ค. 63 ตอมามีเงิน
กอนมาชําระหนี้จนถอดจากสถานะ NPL จะยัง
สามารถเขารวมมาตรการระยะ 2 ไดหรือไม 

เนื่องจากลูกหนี้มสีถานะเปน NPL ณ วันท่ี 1 มี.ค. 63 จึงไมสามารถ
เขารวมมาตรการขั้นต่ําระยะ 2 ได อยางไรก็ตาม หากตอมาลูกหนี้
สามารถจายชําระหนี้จนสามารถถอดจากสถานะ NPL ได และ
ไดรับผลกระทบ ถาผูประกอบธรุกจิประสงคจะชวยเหลือลูกหนี้  
ก็สามารถพิจารณาใหความชวยเหลือในลักษณะเดยีวกับมาตรการ
ขั้นต่ําได 

11 ผูประกอบธรุกิจสามารถใหความชวยเหลือท่ี
ดีกวามาตรการขั้นต่าํ โดยไมถือวาเปนการผดินัด
ชําระหนี้ ใชหรือไม 

ผูประกอบธรุกิจสามารถใหความชวยเหลือท่ีดีกวามาตรการขั้นต่ํา
ได โดยหากมีการพักชําระหนีไ้มถอืวาเปนการผดินัดชําระหนี้ ตลอด
ชวงระยะเวลาของการพักชําระหนี้นั้น 

12 การลดเพดานดอกเบี้ย คาบริการตาง ๆ และเบี้ย
ปรับ (ดอกเบี้ยฯ) ที่เกี่ยวของกับบตัรเครดิต และ
สินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากบั ที่ใหมีผล
ตั้งแตวันท่ี 1 ส.ค. 63 เปนตนไปนัน้ จะสิ้นสดุ
เมื่อใด 

การลดเพดานดอกเบี้ย คาบริการตาง ๆ และเบี้ยปรับ (ดอกเบี้ยฯ) 
ที่เกี่ยวของกับบัตรเครดิต และสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ 
ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 ส.ค. 63 เปนตนไป จนกวาจะมีประกาศ
เปลี่ยนแปลง 

การขยายวงเงินบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใตการก ากับ 
1 การขยายวงเงินสินเชื่อบัตรเครดติ และสินเชื่อ

สวนบุคคลภายใตการกํากับท่ีมลีักษณะวงเงิน
หมุนเวียน หรือท่ีผอนชําระเปนงวด สําหรบั
ลูกหนี้ท่ีมีพฤติกรรมการชําระหนี้ท่ีดีอยาง
ตอเนื่องตามมาตรการนี้  
ผูประกอบธรุกิจตองลดวงเงินใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ ธปท. ภายในวันท่ี 1 ม.ค. 65 หรือไม 

ผูประกอบธรุกิจตองทยอยลดวงเงินดังกลาว ตามความสามารถใน
การชําระหนี้ท่ีดีขึ้นของลูกหนี้ ใหเปนไปตามประกาศ ธปท. วาดวย
การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจ
สินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากบั และประกาศ ธปท. วาดวยการ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตร
เครดติ ภายในวันท่ี 1 ม.ค. 65  

2 การขยายวงเงินสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการ
กํากับที่มิใชสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเปนประกัน 
สําหรับผูบรโิภคที่มรีายไดหรือมีกระแสเงินสด
หมุนเวียนเขาในบญัชีเงินฝากโดยเฉลี่ยนอยกวา 
30,000 บาท ตอเดือน จากเดิมไมเกิน 1.5 เทา 
เปนไมเกิน 2 เทา ผูประกอบธรุกิจยังคงตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือไม 
อยางไร  

ผูประกอบธรุกิจยังคงตองปฏิบัตติามหลักเกณฑที่เกีย่วของ เชน 
กรณีทีผู่บริโภคมรีายไดหรือมีกระแสเงินสดหมุนเวียนเขาในบัญชี
เงินฝากโดยเฉลี่ยนอยกวา 30,000 บาท จะสามารถมีวงเงินสินเชื่อ
สวนบุคคลภายใตการกํากับท่ีมิใชสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเปนประกัน
ที่ไดรับจากผูประกอบธุรกิจอื่น ไดไมเกิน 3 แหง ตามที่กําหนดใน
ประกาศ ธปท. วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการประกอบธุรกจิสินเช่ือสวนบคุคลภายใตการกํากับ 

3 การขยายวงเงินสินเชื่อบัตรเครดติ และสินเชือ่
สวนบุคคลภายใตการกํากับตามทีก่ําหนดใน
หนังสือเวียนนี ้ใหรวมถึงลูกหนี้รายใหมดวย
หรือไม เนื่องจากมีการกําหนดวาจะตองมี
พฤติกรรมการชําระหนี้ท่ีดีมาอยางตอเนื่อง โดย
สําหรับลูกหนีร้ายใหม ผูประกอบธุรกิจเห็นวา
สามารถดูประวัติการชําระหนีไ้ดจากเครดติบูโร 

ใหสามารถขยายวงเงินแกลูกหนีร้ายที่มีความจําเปนรายใหมไดเปน
การชั่วคราว สิ้นสุดวันท่ี 31 ธ.ค. 64 ทั้งนี้ ใหผูประกอบธุรกิจ
พิจารณาประวตัิการชําระหนี้จากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อาทิ 
เครดติบูโร ประกอบการขยายวงเงินดวย 

มาตรการขั้นต่ า 

1 สําหรับผลติภณัฑสินเช่ือสวนบุคคลที่มีลักษณะ
เปนทั้งบัตรกดเงินสดและใหผอนชําระเปนงวดได 
โดยหากมีการชําระหนี้เขามาจะมวีงเงินเหลือให
ใชตอไป จะจัดผลติภณัฑลักษณะดังกลาวเปน
สินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากบัท่ีมีลักษณะ
วงเงินหมุนเวียน (revolving loan) ไดหรือไม 

หากลูกหนี้มีการชําระหนี้เขามาแลวจะไดวงเงินกลบัคืนมาใชไดอีก 
จะพิจารณาไดวามลีักษณะเปนวงเงินหมุนเวียน (revolving loan) 
ดังนั้น จึงใหถือวาเปนสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับท่ีมี
ลักษณะวงเงินหมุนเวียน 



2 มาตรการใหความชวยเหลือข้ันต่ําสําหรับสินเช่ือ
เพือ่ท่ีอยูอาศัยและสินเช่ือท่ีมีที่อยูอาศัยเปน
หลักประกัน ท่ีใหพักชําระเงินตน 3 เดือน และ
พิจารณาลดดอกเบี้ยใหตามความเหมาะสมของ
ลูกหนีน้ั้น หมายถึง ใหลดอัตราดอกเบี้ย หรือลด
จํานวนดอกเบี้ยที่ตองผอนชําระ 

ตามมาตรการใหความชวยเหลือลกูหนี้ข้ันต่ํานี้ ใหพิจารณาลด
ดอกเบี้ยใหตามความเหมาะสมของลูกหนี้ โดยใหสามารถทําไดทั้ง
การลดอตัราดอกเบี้ยและ/หรือลดจํานวนเงินดอกเบี้ย โดยพิจารณา
ชวงเวลาที่จะลดตามความเหมาะสม  
ทัง้นี้ ผูประกอบธุรกิจ ควรแจงรายละเอยีดตาง ๆ ที่เกีย่วของกับ
ภาระการจายใหลูกหนี้ทราบ เชน จํานวนเงินและระยะเวลาที่จะ
ไดรับสิทธิประโยชนจากการลดดังกลาว 

3 มาตรการใหความชวยเหลือข้ันต่ําสําหรับสินเช่ือ
สวนบุคคลภายใตการกํากับท่ีผอนชําระเปนงวด 
ที่กําหนดใหลดคางวดอยางนอยรอยละ 30 ของ
คางวดเดิม โดยคดิอัตราดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 
22 ตอป นั้น  
(1) ผูประกอบธรุกิจสามารถกําหนดระยะเวลา

ที่ใหลดคางวดไดเองหรือไม 
(2) คางวดเดิม หมายถึงอะไร 
(3) ชวงเวลาที่ใหลดอัตราดอกเบีย้เหลอืไมเกิน

รอยละ 22 ตอป ใหหมายถึงเฉพาะชวงที่
ลดคางวดใหหรือตลอดอายสุัญญา 

(1) ใหผูประกอบธุรกิจพิจารณาระยะเวลาที่จะลดคางวดใหแก
ลูกหนี้ไดตามความเหมาะสม โดยใหพิจารณาจาก
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้  

(2) คางวดเดิม หมายถึง คางวดกอนเขามาตรการชวยเหลือ (โดย
หากผูประกอบธุรกิจเคยมีมาตรการใหลดคางวดอยางนอยรอย
ละ 30 ของคางวดเดิมมาแลวในมาตรการกอนหนา ให
หมายถึงใหลดคางวดอยางนอยรอยละ 30 ตอไป) 

(3) อัตราดอกเบีย้จะตองไมเกินรอยละ 22 ตอปตลอดอายสุัญญา 
 

4 มาตรการใหความชวยเหลือลูกหนีข้ั้นต่ําที่มี
แนวทางใหลูกหนี้สามารถเปลี่ยนประเภทหนี้
หรือโอนหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อที่มีลักษณะ
หมุนเวียน (แลวแตกรณี) เปนสินเช่ือท่ีมี
ระยะเวลา (term loan) 48 งวด หรือพิจารณา
ขยายระยะเวลาตามความสามารถในการชําระ
หนี้ของลูกหนี้ นั้น ผูประกอบธรุกิจสามารถ
กําหนดระยะเวลานอยกวาหรือมากกวา 48 งวด 
ไดหรือไม 

ผูประกอบธรุกิจสามารถเปลี่ยนประเภทหนี้หรือโอนหนี้ดังกลาวเปน
สินเช่ือ term loan ที่มีระยะเวลานอยกวาหรือมากกวา 48 งวดได 
ทั้งนี้ ใหพิจารณาตามความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้  
 

5 ผูประกอบธรุกิจสามารถกําหนดมาตรการใหกับ
ลูกหนีเ้พียงอยางใดอยางหน่ึงไดหรือไม 

ไมได ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหลกูหนี้มีทางเลือกอยางนอยตาม
มาตรการชวยเหลือลูกหนี้ขั้นต่าํที่กําหนด  

6 การพิจารณาใหความชวยเหลือตามมาตรการขั้น
ต่ํา ผานชองทางตาง ๆ เชน แอปพลิเคชันบน
อุปกรณเคลื่อนที่ (mobile application) 
เว็บไซต ศูนยบริการขอมูลลูกหนี ้(call center) 
และการสงขอความทาง SMS นั้น ผูประกอบ
ธุรกิจสามารถเลือกชองทางใดชองทางหนึ่งได
หรือไม 

ได ผูประกอบธุรกิจสามารถเลือกชองทางใดชองทางหนึ่งเพื่อสื่อสาร
มาตรการขั้นต่ําใหกับลูกหนี้ท่ีไดรบัผลกระทบ ตามการจดักลุม
ลูกหนี้ของผูประกอบธุรกิจ 

7 ตามมาตรการใหความชวยเหลือข้ันต่ําสําหรับ
สินเช่ือท่ีเกิดจากการใหเชาซื้อ  
หากลูกหนี้พิจารณาคืนทรัพยที่เชาซื้อใหแกผู
ประกอบธุรกิจ และผูประกอบธรุกิจยอมลดหนี้
ใหอีกจํานวนหนึ่งหรือท้ังหมด ถือวาเปน
มาตรการชวยเหลือท่ีดีกวามาตรการขั้นต่ํา
หรือไม 
 

หากเปนลูกหนี้ท่ีไดรับผลกระทบจาก COVID-19 โดยที่ผานมา
ลูกหนี้ยังคงผอนชําระไดตามปกติ ขอใหผูประกอบธุรกิจใหความ
ชวยเหลืออยางนอยตามมาตรการขั้นต่ํา อยางไรก็ดี หากเปนความ
ประสงคทีไ่ดตกลงกับลูกหนีแ้ละลกูหนี้ยินยอม ก็สามารถ
ดําเนินการคืนทรัพยที่เชาซื้อใหแกผูประกอบธรุกิจได ทั้งนี้ ตองมิได
เปนการบังคับโดยผูประกอบธุรกจิ ตามที่กําหนดในขอ 4.3 (5) ที่
กําหนดใหผูประกอบธุรกิจชะลอการยึดทรัพยสําหรับลูกหนี้ท่ีมี
พฤติกรรมการชําระหนี้ท่ีดีมาโดยตลอด 



8 กรณีที่ผูประกอบธุรกจิมีจํานวนบญัชีลูกหนี้ไม
มากนัก จําเปนตองปรับปรุงระบบงานเพื่อ
ชวยเหลือลูกหนีต้ามมาตรการขั้นต่ําหรือไม และ
จะสามารถใหเพียงทางเลือกเดียวแกลูกหนี้ได
หรือไม 

กรณีที่ผูประกอบธุรกจิมีจํานวนบญัชีลูกหนี้ไมมากนัก ใหตดิตอเปน
รายลูกหนี้ โดยอาจไมตองทําการเผยแพรมาตรการขั้นต่ําเปนการ
ทั่วไป อยางไรก็ตาม ผูประกอบธุรกิจตองมีการสอบถามลูกหนี้และ
ใหลูกหนี้มสีิทธิเลือกตามแนวทางของมาตรการขั้นต่ํา 

แนวทางการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

1 ขอ 3.3 ก าหนดว่า ลูกหนี้ที่เปน NPL  
ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีช่องทางหรือกลไก
แกไขหนี้ในลกัษณะเดียวกับคลนิกิแกหนี้ 
หมายความว่าอย่างไร  
(เพิม่เติมเมื่อ 13 สิงหาคม 2563) 

x ใหผูประกอบธุรกิจแจงใหลูกหนี้ที่เปน NPL ทราบว่าสามารถ
เขาร่วมโครงการคลินิกแกหนี้ได รวมถึงใหขอมูลที่เกี่ยวของกับ  
(1) เงื่อนไขของการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของ สง. (เช่น การ
ขยายระยะเวลาการช าระหนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย)  
(2) ช่องทางส าหรับลูกหนี้ในการแจงความประสงคหรือ
ติดต่อเพ่ือปรับโครงสรางหนี้ (เช่น แอปพลิเคชันบนอุปกรณ
เคลื่อนที่ (mobile application) เว็บไซต ศูนยบริการขอมูล
ลูกคา (call center) และการส่งขอความทาง SMS เปนตน) 
หรือ 

x ผูประกอบธุรกิจที่เปนสมาชกิของคลินิกแกหนี้ระยะที่ 3 
สามารถจัดใหมีกลไกแกไขหนี้ในลักษณะท่ีคลายคลึงกับ 
โครงการของคลินิกแกหนี้ เชน่ ระยะเวลาการช าระหนี้ที่ยาว 
เพียงพอ และอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรน เพ่ือเปนทางเลือกแก ่
ลูกหนี้ ตามรายละเอียดใน link ดานล่าง 

https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/Re
port/AnnualReport/Pages/AnnualReport2019_box10.aspx 

การรายงาน 

1 ผูประกอบธรุกิจตองจัดสงแบบรายงานการให
ความชวยเหลือลูกหนี้รายยอยเพิม่เติมในชวง
สถานการณการระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 2 
ให ธปท. อยางไร 

ใหจัดสงรายงานในรูปแบบ excel file ผานระบบบริหารขอมูล 
Data Management System (DMS) ของ ธปท. โดยสามารถ
อางอิงรายละเอียดเพิ่มเติมทาง website ธปท. 

2 กรณีใหความชวยเหลือลูกหนี้บัตรเครดติ โดย
เปลี่ยนประเภทหนี้เปนสินเช่ือท่ีมรีะยะเวลา 
(term loan) ใหรายงานประเภทสินเช่ืออยางไร 

ควรรายงานตามประเภทหนี้เดมิที่มีการใหความชวยเหลือ  

3 กรณีที่ผูประกอบธุรกจิใหคงอัตราผอนชําระขั้น
ต่ําของบัตรเครดิตที่รอยละ 5 ในป 63-64 รอยละ 
8 ในป 65 และรอยละ 10 ในป 66 หรือกรณลีด
อัตราผอนชําระขั้นต่ําของสินเช่ือสวนบุคคล
ภายใตการกาํกับท่ีมีลักษณะวงเงินหมุนเวียน นั้น 
จะตองรายงานหรือไม 

x กรณีบัตรเครดติที่ใหคงอัตราผอนชําระขั้นต่ําตามที่กําหนด 
โดยมไิดใหความชวยเหลืออ่ืนเพิ่มเติม (เชน แปลงประเภทหน้ี
บัตรเครดติเปน term loan หรือลดอัตราดอกเบีย้) นั้น  
ไมตองรายงาน 

x กรณลีดอัตราผอนชําระขั้นต่ําของสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการ
กํากับที่มีลักษณะวงเงินหมุนเวียน ตามมาตรการขั้นต่ํานี้ ให
รายงานตามเอกสารแนบ 1  

4 ผูประกอบธรุกิจยังคงตองรายงานขอมูลลูกหนี้
ภายใตมาตรการชวยเหลือเดิมหรอืไม อยางไร 
 

x แบบรายงานภายใตมาตรการตามหนังสือเวียนท่ี ธปท.ฝนส.
(23)ว. 276/2563 ลว. 28 ก.พ. 63 ใหรายงานขอมูล ดังนี ้
(1) ลูกหนี้ธุรกิจ และลูกหนี้รายยอยทีย่ังอยูภายใตมาตรการ

ตามหนังสือเวยีนดังกลาว (28 ก.พ. 63) 



(2) ลูกหนี้รายยอยที่เปน NPL ที่มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ภายใตมาตรการของหนังสือเวียนฉบับน้ี (19 มิ.ย. 63) 

x แบบรายงานภายใตมาตรการตามหนังสือเวียนฉบับนี ้(19 มิ.ย. 
63) ใหรายงานขอมูล ดังนี ้
(1) ลูกหนี้รายยอยที่ไมเปน NPL และเขารวมมาตรการตาม

หนังสือเวียนฉบับนี้ ทั้งที่เปนลูกหนี้รายใหมที่เพิ่งเขารวม
มาตรการตามหนังสือเวียนฉบบันี้ หรือเปนลูกหนี้ท่ีเคย
เขารวมมาตรการตามหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝนส.(01)ว. 
380/2563 ลว. 26 มี.ค. 63 และมาตอมาตรการขั้นต่ํา
ตามหนังสือเวยีนฉบับน้ี 

(2) ลูกหนี้รายยอยที่ไมเปน NPL ที่มีการปรับปรุงโครงสราง
หนี้ภายใตมาตรการของหนังสือเวยีนฉบับน้ี 

5 ผูประกอบธุรกจิบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบนัการเงิน 
และ/หรือประกอบธุรกิจสินเชื่อสว่นบุคคล
ภายใตการก ากับที่มิใช่สถาบนัการเงิน และมี
สถาบนัการเงินเปนบริษัทแม่ ตองรายงานขอมลู
ในแบบรายงานการใหความช่วยเหลือลูกหนี้
ตามมาตรการการใหความช่วยเหลือลูกหนี้ราย
ย่อยเพ่ิมเติมในช่วงสถานการณการระบาดของ 
COVID-19 ระยะที่ 2 (เอกสารแนบ 1) อย่างไร 
(เพิม่เติมเมื่อ 13 สิงหาคม 2563) 

ใหจัดส่งรายงานโดยรวมขอมูลในแบบรายงานของสถาบันการเงิน
ที่เปนบริษัทแม่  

6 ตามแบบรายงานการใหความช่วยเหลือลูกหนี้
ตามมาตรการการใหความช่วยเหลือลูกหนี้ราย
ย่อยเพ่ิมเติมในช่วงสถานการณการระบาดของ 
COVID-19 ระยะที่ 2 (เอกสารแนบ 1) ค าว่า 
“ลูกหนี้ที่ประสงคขอเขามาตรการ” หมายความ
ว่าอย่างไร 
(เพิม่เติมเมื่อ 13 สิงหาคม 2563) 

“ลูกหนี้ที่ประสงคขอเขามาตรการ” หมายถึง ลูกหนี้เฉพาะรายที่
เปนลูกหนีข้องผูประกอบธุรกจิเองทีแ่จงความประสงคขอเขา
มาตรการใหความช่วยเหลือ โดยไม่รวมถึงลูกหนีข้องผูประกอบ
ธุรกิจรายอื่น  

7 การรายงาน “จ านวนบัญชี” และ “ยอดหนี้คง
คาง” ณ สิ้นเดือน ของลูกหนี้ที่ประสงคขอเขา
มาตรการ และลูกหนี้ที่ผูประกอบธุรกิจให
ความช่วยเหลือ ใหรายงานดวยยอดลักษณะใด 
(เพิม่เติมเมื่อ 13 สิงหาคม 2563) 

ใหรายงาน“จ านวนบัญชี” และ “ยอดหนี้คงคาง” ณ สิ้นเดือน 
ของลูกหนี้ที่ประสงคขอเขามาตรการ และลูกหนี้ที่ผูประกอบ
ธุรกิจใหความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ส าหรับ “ยอดหนี้คงคาง” ให
รายงานเฉพาะเงินตน (ไม่รวมดอกเบี้ยคางรับ) 

8 กรณีผูประกอบธุรกิจไม่มีลกูหนี้ทีเ่ขาข่ายตาม
หนังสือเวียนฉบับนี้ ใหรายงานการใหความ
ช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการการใหความ
ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพ่ิมเติมในช่วง
สถานการณการระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 2 
(เอกสารแนบ 1) อย่างไร 
(เพิม่เติมเมื่อ 13 สิงหาคม 2563) 

ผูประกอบธุรกิจไม่ตองจัดท าแบบรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ใหแจง
ยืนยันการไม่จัดท าแบบรายงานดังกล่าวมายังเจาหนาที่สัมพันธ 
สายก ากับสถาบันการเงิน 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ผ่านทาง 
email) เพ่ือทราบต่อไป 

  



หลักเกณฑการก ากับดูแลที่เกี่ยวของ 

1 กลุมลูกหนี้ภายใตมาตรการชวยเหลือระยะที่ 2 
ตามหนังสือเวยีนฉบับน้ี เปนไปตามแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผอนปรนชั่วคราว
สําหรับกจิการที่ใหความชวยเหลือลูกหนี้ท่ีไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณที่สงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจไทย หรือไม 

กลุมลูกหนี้ภายใตมาตรการชวยเหลือระยะที่ 2 ตามหนังสือเวยีน
ฉบับน้ี เปนไปตามแนวปฏิบตัิทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผอน
ปรนชั่วคราวสําหรับกิจการที่ใหความชวยเหลือลูกหนี้ท่ีไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย 

อื่น ๆ  
1 เอกสารแนบ 3 แนวทางการนําเทคโนโลยีดิจิทลั

มาใชในการทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้  
ผูประกอบธรุกิจสามารถใชวิธีการอื่น
นอกเหนือจาก mobile application และ 
VDO call ไดหรือไม 

ได การใช mobile application หรือการใช VDO call เปนเพียง
ตัวอยาง ผูประกอบธุรกิจสามารถใชวิธีการอื่นนอกเหนือจากนี้ได 
ทั้งนี้ วิธีการดังกลาวตองสอดคลองกับหลักเกณฑและกฎหมายที่
เกี่ยวของ รวมถึงตองกําหนดรายละเอียดวิธีปฏบิัติใหรดักุม 
รอบคอบ และนาเชื่อถือ 

 



มาตรการการใหความชวยเหลือลูกหนี้รายยอย

เพิ่มเติมในชวงสถานการณ

การระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 2 

ธปท. ฝนส. (01) ว. 648/2563

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 



เป้าหมายการออกมาตรการการใหค้วามชว่ยเหลือลกูหนีร้ายยอ่ย ระยะที ่2

ลูกหนี้ ผู้ให้บรกิารทางการเงิน กระบวนการ

• ช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบ
ไม่ให้มีภาระจากหน้ีเพ่ิมจนเกินสมควร  

• ลูกหน้ีมีสิทธิเลือกโปรแกรมและ 
เปรียบเทียบข้อมูลใหเ้พียงพอต่อ
การตัดสินใจ

• ลูกหน้ีท่ีปรับปรุงโครงสร้างหน้ีก่อนเป�น 
NPLs ไม่ติดสถานะเป�นลูกหน้ีปรบัปรุง
โครงสร้างหน้ี (TDR) ในเครดิตบูโร

• ผู้ให้บริการทางการเงิน มีสภาพคล่อง
และฐานะการด าเนินงานท่ีดี เพ่ือ
สนับสนุนเศรษฐกิจในระยะต่อไป

• ช่วยเหลือลูกหน้ีได้ตามมาตรการ และ
เร่งปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้ลูกหน้ี

• มีทางเลือกให้ลูกหน้ีตัดสินใจ พร้อม
ข้อมูลเปรียบเทียบภาระหน้ีเดิม กับ
ภาระหน้ีใหม่

• ลดขั้นตอน / กระบวนการให้ความ
ช่วยเหลือ โดยใช้ช่องทางอเิล็กทรอนิกส์

• ผู้ให้บริการทางการเงินมีทางเลือกท่ี 
สามารถท าสัญญาปรับปรงุโครงสรา้งหน้ี
ได้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง

• ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขป�ญหาอย่างรวดเร็ว มีกระแสเงินสดใช้จ่ายในการด ารงชีพไม่มีภาระหนี้สูงเกินไป
• ผู้ให้บริการทางการเงิน (สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน) สามารถบริหารจัดการลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไมก่่อให้เกิด NPLs จ านวนมาก มีสภาพคล่องในการบริหารจัดการ

ทางเลือก
ให้ลูกหนี้ เม็ดเงินใหม่ ไม่ติด

เครดิตบูโร
ความเพียงพอ
ของเงินกองทุน

เสถียรภาพ
ของระบบ
การเงิน

การจัดช้ัน 
กันส ารอง

ช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ลดขั้นตอน
การด าเนินงาน

ภาพรวม

• การช่วยเหลือลูกหน้ี ไม่สร้าง
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมท่ีท าให้ลูกหน้ีดี
ไม่ช าระหน้ีตามปกติ (moral hazard)

• ลูกหน้ีมีท่ีอยู่อาศัยเพ่ือปฏบัิติตาม   
หลัก social distancing

• ปรับโครงสร้างหน้ีรวดเร็ว ทันการณ์

ชะลอการ
ยึดบ้าน  สร้างแรงจูงใจให้แก่ลูกหนี้ที่ดี
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หลักการส าคญัของมาตรการการใหค้วามชว่ยเหลือลกูหนีร้ายยอ่ยระยะที ่2

1. ช่วยเหลือเฉพาะลูกหนี้
ที่ได้รับผลกระทบ (opt-in)

2. จัดกลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
ตามระดับความเส่ียง

4. มีมาตรการการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ทีค่รบวงจร

5. ค านึงถึงสภาพคล่อง
และฐานะของผู้ให้บริการทางการเงิน 

6. ลดขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงาน
โดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

3. สินเช่ือแต่ละประเภท 
มีแนวทางช่วยเหลือแตกต่างกัน
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เร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ให้ลูกหนี้ที่ช าระหนี้ไม่ได้ตามสัญญา 
และมีกลไกเช่นเดียวกับคลินิกแก้หนี้

ลูกหนี้แจ้งความประสงคแ์ละแสดงข้อมูล
การได้รับผลกระทบ หรือ ตอบรับทางเลือก
ที่ผู้ให้บริการทางการเงินเสนอ (opt-in)

ลูกหนี้มีช่องทางสอบถามข้อมลู
การเข้าร่วมมาตรการ

และลงนามในสัญญาข้อตกลงใหม่

ผู้ให้บริการทางการเงิน
เสนอมาตรการช่วยเหลือขั้นต่ า
ส าหรับสินเชื่อแต่ละประเภท

ชะลอการยึดทรัพย์ 
(ที่อยู่อาศัย หรือ ยานพาหนะที่ใช้สร้างรายได้) 

ส าหรับลูกหนี้ที่มีพฤติกรรมช าระหนี้ดี

มาตรการนี้ไม่ถือว่าผิดนัดช าระหนี้ 
ไม่สามารถเก็บดอกเบี้ยในอัตราผิดนัด
และไม่คิดค่าปรับการช าระหนี้ก่อนก าหนด
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สอบถามข้อมลูเพิม่เติม

โทร 1213
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. 

website ทางด่วนแก้หนี้
https://www.1213.or.th/App/DebtCase

เว็บไซต,์
call center,

mobile application ของ
ผู้ให้บริการทางการเงินที่ใช้บริการ

ธปท. จะเผยแพร่มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของผู้ให้บริการทางการเงิน
ผ่านส านักงานภาค website และ Facebook ของ ธปท. ด้วยเช่นกัน

https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2020/Pages/n3263.aspx
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รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนนิการ

ตามมาตรการการใหความชวยเหลือลูกหนีร้ายยอย 

สําหรับผูใหบริการทางการเงิน

ธปท. ฝนส. (01) ว. 648/2563
เรื่อง มาตรการการใหความชวยเหลือลูกหนี้รายยอยเพ่ิมเติม

ในชวงสถานการณการระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 2
วันที่ 19 มิถุนายน 2563

https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2563/ThaiPDF/25630151.pdf



นโยบายการพิจารณาใหความชวยเหลือลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบจาก COVID-19

แนวทางดําเนินการ : ผูใหบริการทางการเงินกําหนดนโยบายการพิจารณาจัดกลุมลูกหนี้ตามหลักการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต โดยจัดใหมีกระบวนการพิจารณาท่ีเหมาะสม เปนไป
ตามหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดี สอดคลองกับกระบวนการภายในของผูใหบริการทางการเงิน และสามารถใชขอมูลจากหลายมิติในการพิจารณาศักยภาพในการชําระหนี้ของลูกหนี้ เชน 
ขอมูลการชําระเงินในอดีตและปจจุบัน ภาระหนี้ที่ลูกหนี้ไดผอนชาํระหนี้มาแลวเปรียบเทียบกับมูลคาของหลักประกัน พฤติกรรมการใชวงเงิน ผลกระทบตอธุรกิจ และแนวโนมการฟนตัว
ในอนาคต รวมท้ังการใช internal model และ data analytics

ความเสี่ยงมี 3 ระดับ (4.1) ขอมูลที่สามารถใชการพิจารณาศักยภาพของลูกหนี้ในการปรับโครงสรางหนี้ (เอกสารแนบ 2)

ความเสี่ยงตํ่า : ไมมีผลกระทบ หรือมีนอย 

ชําระหนี้ไดปกติ

ความเสี่ยงปานกลาง : ไดรับผลกระทบชั่วคราว 

หรือ ประเมินกระแสเงินสดได

ความเสี่ยงสูง : ไดรับผลกระทบในระยะยาว หรือ 

ประเมินกระแสเงินสดไมได

การประเมิน cash flow ของลูกหนี้ จากขอมูลที่เกี่ยวของ เชน

• ขอมูลสถิติและพฤติกรรมการชําระหนี้ (internal model / behavior scoring ) และการพิจารณา risk profile 

/ ภาระหนี้ที่ลูกหนี้ไดผอนชําระมาแลว เปรียบเทียบกับมูลคาหลักประกัน (LTV ratio) / พฤติกรรมการใชวงเงิน 

• ขอมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณลูกหนี้และบันทึกเสียง หรือ เอกสารจากนายจางท่ีแสดงใหเห็นวาลูกหนี้มี

รายไดที่ลดลง หรือ

• การวิเคราะหอุตสาหกรรม (sector) ที่ลูกหนี้ประกอบอาชีพ จากบทวิเคราะห หรือ ขาว ศบค.

การใชดุลยพินิจ

• เนื่องจากสถานการณการระบาดของ COVID-19 ยังมีความไมแนนอนสูงวาธุรกิจตาง ๆ  จะสามารถฟนตัวกลับมาได

หรือไม และจะใชระยะเวลาในการฟนฟูกิจการอยางไร ดังนั้น ผูใหบริการทางการเงินจึงจําเปนตองดําเนนิการอยางดีที่สุด

(best effort) ในการประเมินความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ โดยเฉพาะกลุมสีเหลือง และสีแดงใชขอมูลธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจาก COVID-19 ประกอบการพิจารณา 

วัตถุประสงค : เพื่อใหผูใหบริการทางการเงินสามารถใชแนวทางและเอกสารประกอบในการพิจารณาศักยภาพ 
/ ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของ COVID–19 

ตัวอักษรสีแดง : อางอิงหัวขอตามหนังสือเวยีนที่ ธปท. ฝนส.(01) ว.648/2563 เร่ืองมาตรการการใหความชวยเหลือลูกหนี้รายยอยเพิ่มเติมในชวงสถานการณการระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 2 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2563 9 /12



ลูกหนี้เขารวมแบบ 
opt-in ผานชองทาง
ตางๆ 
• แอปพลิเคชั่น
• เว็บไซด
• ศูนยบริการขอมูล

ลูกคา
• การสงขอความ

ทาง SMS

• การจัดชั้น : 
กรณีลูกหนี้ยังไมเปน NPL
เสี่ยงตํ่า : stage 1 เปน stage 1 (ปกติ) คงเดิม
เสี่ยงปานกลาง : หากเปน stage 2 (กลาวถึงเปน
พิเศษ) ปรับเปน stage 1 (ปกติ) ทันที หากลูกหนี้
สามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ได
เสี่ยงสูง : ชวงพักชําระหนี้คงสถานะจัดชั้นเดิม
กรณีลูกหนี้เปน NPL
Stage 3 (NPL) เปน stage 1 (ปกติ) หากลูกหนี้ชําระ
เงินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ไดติดตอกัน 3
เดือน/ 3 งวด แลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา
• การกันเงินสํารอง : ตามสถานะการจัดชั้น
และ พิจารณาคา PD / LGD ตาม risk profile
ของลูกหนี้แตละกลุม
• การรายงาน NCB : ปรับปรุงโครงสรางหนี้
ในลักษณะ pre-emptive ไมตองรายงานวันที่
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ใน NCB

เงื่อนไขที่ผูใหบริการทางการเงินตองปฏบิัติ (3, 4)

ชองทาง
เขารวมโครงการ (4.2)

การจัดชั้น กันสํารอง 
และการรายงานขอมูลใน NCB 

(เอกสารแนบ 4)

• การเขารวมมาตรการ
- ผูใหบริการทางการเงินตองจัดใหมีทางเลือกแกลูกหนี้ตามความเหมาะสม (3.2)
- หากลูกหนี้ที่เขามาตรการเดิมของผูใหบริการทางการเงินแลวไมสามารถปฏิบัติไดในชวงระหวางนี้ ใหสามารถเปลี่ยน
เขามาตรการใหมของ ธปท. ได และ ลูกหนี้ที่ยังไมเคยเขารวมมาตรการ สามารถเลือกเขารวมมาตรการใหมได (3.1)

- ลูกหนี้ที่มีสินเชือ่หลายประเภท สามารถเขารวมไดทุกมาตรการ (3.1)
- หากผูใหบริการทางการเงินใหความชวยเหลือลูกหนี้ที่ดีกวามาตรการของ ธปท. ใหปฏิบัติตอไปจนกวาสัญญาจะ
ครบกําหนด (3.2 วรรค 2)

- ควรให incentive แกลูกหนี้ทุกประเภทเพ่ือเปนแรงจูงใจใหลูกหนี้ที่จายชําระไดปกติและตอเนื่อง (3.2 วรรค 3)
• ลูกหนี้ตองไมมีภาระจากหนี้เดิมจนเกนิสมควร / ไมมีหนี้สินลนพนตัว ไมควรคํานึงถึงประโยชนเชงิพาณิชยของ    

ผูใหบริการทางการเงินเปนหลัก (4.3)
• เปดเผยขอมูลใหลูกหนีอ้ยางเพียงพอในการตัดสินใจและมีทางเลือกที่ลูกหนีส้ามารถเลือกไดตามความสามารถ

ในการชําระหนี้ โดยควรเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมใหแกลูกหนีอ้ยางนอย ดังนี้ (4.3 (3))
- การเปรียบเทียบภาระหนี้เดิมกับภาระหนีใ้หมวา ลูกหนี้มีภาระที่เกิดขึ้นจากการขยายระยะเวลาชําระหนี้
เพ่ิมขึ้นในปริมาณเทาไหร  ดอกเบี้ยที่เพ่ิมขึ้นในชวงที่พักชาํระหนี้
- จํานวนงวดที่เพ่ิมขึน้ / คางวดที่ตองชําระเพ่ิม

• มีกระบวนการ/ ขั้นตอนการดําเนินการที่อํานวยความสะดวกแกลูกหนี้ ไมใหลูกหนี้จัดสงเอกสาร/
ขอมูลเกินจําเปน (4.3 (4))

• ชะลอการยึดทรัพย (ที่อยูอาศัย/ ยานพาหนะที่ลูกหนี้ใชเพ่ือสรางรายได) สําหรับลูกหนี้ที่มีพฤติกรรมการชําระหนี้
ที่ดีมาโดยตลอด เพ่ือใหลูกหนี้มีที่อยูอาศัย สามารถปฏิบัติตาม social distancing และลดปญหาสังคม (4.3 (5))

• ไมเรียกเก็บเงินตนและดอกเบี้ยที่พักในคร้ังเดียวภายหลังชวงพัก โดยควรเรียกเก็บตามงวดชําระหนีท้ี่เหลือของ
สัญญา หรือเฉลี่ยในงวดทายของสัญญา หรือเรียกเก็บทั้งหมดในงวดสุดทายของสัญญา หรือขยายระยะเวลา
สัญญา (4.4 (1))

• ไมสามารถเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยผิดนัด คาบริการ เบี้ยปรับ หรือคาใชจายอื่นใดเพ่ิมเติมจากลูกหนี ้เวนแต
ลูกหนี้ไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงใหมได หากลูกหนี้ตองการชําระหนี้ที่เขารวมมาตรการกอนกําหนด 
ผูใหบริการทางการเงินไมสามารถเรียกเก็บ pre-payment fee ได (4.4 (2))

ตัวอักษรสีแดง : อางอิงหัวขอตามหนังสือเวยีนที่ ธปท. ฝนส.(01) ว.648/2563 เร่ืองมาตรการการใหความชวยเหลือลูกหนี้รายยอยเพิ่มเติมในชวงสถานการณการระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 2 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2563 10 /12



แนวทางการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ (4.3 (2), เอกสารแนบ 3)

วัตถุประสงค : เพื่อลดการเดินทางมาที่สาขาของลูกหนี้ ผูกูรวม และผูค้ําประกัน ในการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 
ซึ่งตองมีการลงนามในสัญญาใหม ตามขอกําหนดของหลักเกณฑ ธปท. และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ตามหลักการตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

KYC
และ

การสราง 
e-signature

2. ผูใหบริการทางการเงินโทรศัพท หรือสง SMS ติดตอ ผูกู ผูกูรวม ผูค้ําประกัน ผูจํานอง เพ่ือ update เบอร
โทรศัพท ที่ใชกับ mobile application หรือเพื่อขอใหสมัคร mobile application โดย ผูกู ผูกูรวม ผูคํ้า
ประกัน ผูจํานอง กําหนด PIN 6 หลัก เพ่ือใชแสดงตัวตน (authenticate) ในระบบ

3. ผูใหบริการทางการเงินสง SMS หรือ notification ถึง ผูกู ผูกูรวม ผูคํ้าประกัน ผูจํานอง ผาน mobile application

การลงนาม
ผูกพันดวย 

e-signature

Update 
เบอรโทรศัพท

สง notification ทาง SMS 
หรือ mobile application

Log-in เขา 
mobile application

ลงนามดวย 
e-signature

4. ผูกู ผูกูรวม ผูค้ําประกัน ผูจํานอง log-in เขา mobile application ดวย PIN 6 หลัก (e-signature)  
เพ่ือเขาสูหนาเงื่อนไขของสัญญาปรับโครงสรางหนี้

5. ผูกู ผูกูรวม ผูค้ําประกัน ผูจํานอง อานสัญญาปรับโครงสรางหนี้  >> กด ยอมรับ และลงนาม e-signature ดวย 
PIN 6 หลัก (กรณีนิติบุคคลที่ตองใชตราประทับ ใหกรรมการ upload ภาพตราประทับเขามาใน mobile 
application กอนลงนาม e-signature ดวย PIN 6 หลัก)

1. ผูใหบริการทางการเงินเจรจากับ ผูกู เพื่อปรับโครงสรางหนี้ และใหผูกู แจง ผูกูรวม ผูคํ้าประกัน ผูจํานอง ใหทราบ
ถึงเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสรางหนี้

เจรจาปรับปรุง
โครงสรางหนี้

(* ผูประกอบธุรกิจ อาจเจรจากับ ผูกู ผูกูรวม ผูค้ําประกัน ผูจํานอง ในคราวเดียวกัน)

ตัวอักษรสีแดง : อางอิงหัวขอตามหนังสือเวยีนที่ ธปท. ฝนส.(01) ว.648/2563 เร่ืองมาตรการการใหความชวยเหลือลูกหนี้รายยอยเพิ่มเติมในชวงสถานการณการระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 2 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2563

ตัวอยางท่ี 1 การใช mobile application
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แนวทางการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการทําสัญญาปรับโครงสรางหน้ี (4.3 (2), เอกสารแนบ 3)
หลักการตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

KYC

การลงนามผูกพันดวย 
e-signature

1. ผูใหบริการทางการเงินโทรศัพทตดิตอลูกหนี ้(รวมถงึ ผูกูรวม ผูค้ําประกัน ผูจํานอง) เพ่ือ update 

เบอรโทรศัพทสําหรับสง SMS / OTP ไปยังเบอรโทรศัพทที่ถูกตอง

2. สง SMS ที่มี link การลงทะเบียน online ไปตามเบอรโทรศัพทที่ update

3. ใหลูกหนี้ (รวมถึง ผูกูรวม ผูคํ้าประกัน ผูจํานอง) ลงทะเบียนเขาระบบเพื่อมี username & 
password  โดยทํา VDO call และบันทึกเทป ดวย (เสมือน face to face)

การสราง e-signature

4. สงสัญญาปรับโครงสรางหนี้ใหลกูหนี้ (รวมถึง ผูกูรวม ผูคํ้าประกัน ผูจํานอง) ทางระบบที่
ลงทะเบียนไว และมีการพูดคุยกันทาง VDO call และบันทึกเทปอีกคร้ัง พรอมทั้งใหลูกหนี้ 
(รวมถึง ผูกูรวม ผูค้ําประกัน ผูจํานอง) ลงนามในสัญญาดวยการใช username & password 
รวมกับ OTP (ใชแทนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส)

Update 
เบอรโทรศัพท

สง link ทาง SMS VDO call ลงทะเบียน 
สราง username & password

VDO call ลงนามในสัญญา 
ดวย username & password และ OTP

ตัวอักษรสีแดง : อางอิงหัวขอตามหนังสือเวยีนที่ ธปท. ฝนส.(01) ว.648/2563 เร่ืองมาตรการการใหความชวยเหลือลูกหนี้รายยอยเพิ่มเติมในชวงสถานการณการระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 2 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2563

ตัวอยางท่ี 2 การใช VDO call

ทั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจควรจัดเก็บขอมูลและหลักฐานการทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส เชน ขอความ ภาพ เสียง และบันทึกรายละเอียด
การทํารายการ (transaction log) เพื่อใชในการพิสูจนและยืนยันการทําสัญญาดังกลาว ใหสามารถนํามาใชบงัคับได
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