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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
I. วันมีผลบังคับใช้ 
1. สัญญาที่ท าก่อนประกาศมีผลบังคับใช้ และ

สัญญายังคงมีผลผูกพัน ลูกค้าต้องด าเนินการ 
หรือต้องเดินทางไปสาขาของผู้ให้บริการ  
เพ่ือขอเปลี่ยนสัญญาหรือไม่ เพ่ือให้ได้สิทธิ 
ตามแนวทางใหม่ของประกาศฉบับนี้ 

ลูกค้าจะได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติ ไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการใด ๆ รวมทั้งไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปสาขา 
เพ่ือขอเปลี่ยนสัญญา ทั้งนี้ ผู้ให้บริการควรแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าทราบ 

2. ประกาศฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อใด  กำรคดิดอกเบี้ยผิดนัดช ำระหนี ้มีผลบังคับใช้ ดังนี้  

ผู้ให้บริกำร วันเริ่ม 
มีผลบังคับใช ้

(1) สถาบนัการเงินและบริษทัในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน1  
(2) สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  
(3) บริษัททีป่ระกอบธุรกิจสินเชือ่ 
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่มิใช่
สถาบนัการเงิน  

1 เมษายน 2564 

(4) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อ 
รายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก ากับที่มิใช่สถาบันการเงิน  
(5) บริษัทบริหารสนิทรัพย์ 

1 กรกฎาคม 2564 

 ล ำดับกำรตัดช ำระหนี้ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
 ก่อนหน้านี้ ธปท. ได้มีหนังสือเวียน2 ขอความร่วมมือ 
ให้สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับน าแนวปฏิบัติ
เรื่องฐานการค านวณดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ ที่ให้ค านวณ
จากฐานเงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดช าระจริง โดยด าเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ด้วยแล้ว  

3. กรณทีี่การผิดนัดช าระหนี้เกิดขึ้นก่อนวันที่
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับ ผู้ให้บริการควร
คิดดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้อย่างไร  

ตามหนังสือเวียนที่ ฝคง.ว. 245/2563 มีการระบุว่า 
ผู้ให้บริการสามารถน าหลักการตามประกาศฉบับนี้มาใช้
ยกเว้นหรือผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ 
ส าหรับการผิดนัดช าระหนี้ที่เกิดข้ึนก่อนวันที่ 1 เมษายน 
2564 ได้  

                                                           
1 บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพือ่การประกอบอาชีพ

ภายใต้การก ากับ ผูป้ระกอบธุรกจิการให้เช่าซ้ือและธุรกจิการให้เช่าแบบลีสซ่ิง (ไม่รวมการให้เช่าซ้ือที่อยูภ่ายใต้ขอบเขตประกาศ สคบ. ตาม
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เชา่ซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา)  และบริษัทบริหารสินทรัพย ์

2 หนังสือเวียนที ่ธปท.ฝคง.ว. 187/2563 เร่ือง การซักซ้อมเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และที่ ธปท.ฝคง.ว. 188/2563 
เร่ืองการคิดดอกเบี้ยและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
ตัวอย่ำง  
ลูกหนี้เริ่มผิดนัดช าระหนี้ 1 มกราคม 2563 ผู้ให้บริการ
สามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ที่ 6%-8% (มาจาก
อัตราดอกเบี้ยปกติ 5% + ดอกเบี้ยส่วนเพ่ิม 1%-3%  
โดยพิจารณาระดับของดอกเบี้ยส่วนเพ่ิมจากประวัติ
การช าระหนี้ที่ผ่านมาและอัตราดอกเบี้ยปกติตามสญัญา) 
ตามหลักการของประกาศฉบับนี้ 

4. ลูกหนี้ที่ค้างช าระหนี้ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 
2564 ผู้ให้บริการควรตัดช าระหนี้อย่างไร 

 แม้จะเป็นหนี้ที่ค้างช าระก่อนประกาศมีผลบังคับใช้  
แต่หากการตัดช าระหนี้แบบเดมิมีผลท าให้การจ่ายช าระหนี้
ของลูกหนี้ไม่สามารถตัดถึงเงินต้นได้เลย ผู้ให้บริการ
ควรพิจารณาแนวทางการตัดช าระหนี้ที่เป็นประโยชน์
และเป็นธรรมแกผู่้บริโภค เช่น ตัดช าระเงินต้นบ้าง เป็นต้น 
ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้แล้ว ยังช่วย 
ผู้ให้บริการไม่ต้องมีหนี้ด้อยคุณภาพ (Non-Performing 
Loans : NPL) เพ่ิมมากขึ้นด้วย 
 การตัดช าระหนี้แบบเดิม อาจเรง่ให้เกิดหนี้ด้อยคุณภาพ 
ซึ่งจะท าให้ผู้ให้บริการมีต้นทุนในการจัดชั้นกันส ารอง
มากขึ้นให้สอดคล้องตามเกณฑ์ ธปท. ด้วย 

II. ขอบเขตกำรบังคับใช้ 
5. ประกาศฉบับนี้ใช้กับสินเชื่อประเภทใดบ้าง  สินเชื่อที่มีการผ่อนช าระเป็นงวด (Installment loan) 

 สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving facility)  
รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วย  
ทั้งสินเชื่อที่ตกลงกันเป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ 

6. ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมผู้ให้บริการ
ทางการเงินใดบ้าง  

 สถาบันการเงิน  
 บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน1 
 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
 ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
ที่มิใช่สถาบันการเงิน 
 ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก ากับท่ีมิใช่สถาบันการเงิน  
 บริษัทบริหารสินทรัพย์ 

7. ลูกหนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
ตามประกาศฉบับนี้ หมายถึงลูกหนี้กลุ่มใด 

ให้ใช้นิยามลูกหนี ้SME ตามที่ผูใ้ห้บริการแต่ละแห่งก าหนด 
โดยหากผู้ให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดกลุ่ม
ลูกหนี้ ขอให้แจ้ง ธปท. ทราบด้วย 

8. ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมถึงลูกค้าธุรกิจ
ขนาดใหญ่ (Corporate loan) หรือไม่ อย่างไร 

 ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมถึงลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ 
ในเรื่องของล าดับการตัดช าระหนี้ 
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
 อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการสามารถน าหลักเกณฑ์เรื่อง 
การคิดดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้มาใช้กับลูกหนี้ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ได้ตามสมควร เพ่ือให้การคิดดอกเบี้ยผิดนัด
ช าระหนี้สอดคล้องกับการค้างช าระหนี้ที่แท้จริง และ 
ไม่เป็นภาระกับลูกหนี้เกินควร 

9. ผลิตภัณฑ์ใดบ้างท่ีได้รับการยกเว้น ไม่ต้อง
ใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับนี้ 

 ผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายอ่ืนก าหนดเป็นการเฉพาะ หรือ
อยู่ภายใต้การก ากับของหน่วยงานก ากับดูแลอื่น เช่น 
ผลิตภัณฑ์เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรือ่ง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์
และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา เป็นต้น  
 ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต  

10. ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะผสม โดยใช้เพื่อการ
ผ่อนช าระเป็นงวด (Installment loan) 
และวงเงินหมุนเวียน (Revolving facility) 
เช่น บัตรกดเงินสดที่ลูกค้าสามารถน าไป
ผ่อนช าระสินค้าหรือกดเงินสดได้ภายใต้
วงเงินสินเชื่อเดียวกัน จะก าหนดแนวทาง
ด าเนินการอย่างไร 

 ผู้ให้บริการควรก าหนดแนวทางการคิดดอกเบี้ยผิดนัด
ช าระหนี้และการตัดช าระหนี้ให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ 
 หากผลิตภัณฑ์มีลักษณะผสม ผู้ให้บริการควรแบ่ง
วงเงินตามลักษณะของผลิตภัณฑ์แต่ละรูปแบบตามจริง 
เพ่ือให้ปฏิบัติตามแนวทางใหม่ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม เชน่ บัตรกดเงินสด ทีส่ามารถแบ่งวงเงนิส่วนหนึ่ง
หรือทั้งหมดมาใช้ผ่อนช าระสนิค้าได้ ดังนั้น การคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดช าระหนี้ในผลิตภัณฑ์นี้ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 (1) ส่วนที่เป็นวงเงินกดเงินสดเพ่ือใช้หมุนเวียนทั่วไป 
ให้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ของสินเชื่อหมุนเวียน และ  
 (2) ส่วนที่เป็นวงเงินผ่อนช าระสินค้า ให้ถือปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ของสินเชื่อที่ผ่อนช าระเป็นงวด 

11. ผลิตภัณฑ์เช่าซื้อที่ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขต
ประกาศ สคบ. (ประกาศคณะกรรมการ 
ว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์
และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจทีค่วบคุมสัญญา) 
เช่น เช่าซื้อรถยนต์เพ่ือเป็นรถแท็กซี่ การเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์เพ่ือไปรับจ้างวนิมอเตอร์ไซค์ 
การเช่าซื้อเครื่องจักร การเช่าซื้อรถบรรทุก
เพ่ือน าไปประกอบอาชีพ หรือการเช่าซื้อ
โดยนิติบุคคล จะต้องปฏิบัติตามประกาศ
ฉบับนี้หรือไม่อย่างไร 

การประกอบธุรกิจเช่าซื้อซึ่งไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตตาม
ประกาศ สคบ. จะต้องถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้  
ทั้งในเรื่องของการคิดดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้และล าดับ
การตัดช าระหนี้ 
 

12. สินเชื่อเพ่ือการค้า (Trade finance) จะต้อง
ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้หรือไม่ และมี

 หลักกำร : ผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าข่ายและต้องถือปฏิบัติ 
ตามประกาศฉบับนี้ พิจารณาจาก 2 ส่วน ดังนี้ 
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วิธีการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้
อย่างไร 

(1) เป็นสินเชื่อหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายการให้สินเชื่อ
กล่าวคือผู้ให้บริการอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ที่ให้เงินกู้แก่ลูกหนี้
โดยลูกหนี้ตกลงจะใช้เงินคืนในภายหลัง และ 

(2) เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ ผู้ให้บริการเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้กับลูกหนี้ 
 ดังนั้น สินเชื่อเพ่ือการค้าเข้าข่ายต้องถือปฏิบัติตาม
ประกาศฉบับนี้ โดยมีตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่พิจารณา
อัตราดอกเบี้ยเพ่ือใช้ในการคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้
ดังนี้ 

(1) ภำระผูกพันที่ผู้ให้บริกำรคิดคำ่บริกำร (Service 
fee) จำกลูกค้ำ และภำยหลังเม่ือเข้ำเงื่อนไขตำมที่ตกลง 
ท ำให้ผู้ให้บริกำรต้องช ำระเงินแทนลูกค้ำ ภำระผูกพัน
ดังกล่ำวจะเข้ำข่ำยเป็นสินเชื่อ เช่น หนังสือสัญญา 
ค้ าประกัน (Letter of guarantee) ให้ผู้ให้บริการพิจารณา
และก าหนดอัตราดอกเบี้ยของลูกหนี้รายดังกล่าวเมื่อเข้า
เงื่อนไขเป็นสินเชื่อ (เมื่อผู้ขอออกหนังสือค้ าประกัน 
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือผิดสญัญา ผู้ใหบ้ริการจะช าระเงิน
แทนตามความเสียหายที่เกิดข้ึน) 

(2)  ตั๋วเงิน เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory note) 
โดยให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในตั๋วสัญญาใช้เงิน 
แต่ละฉบับ  

(3) กำรซื้อขำยลดจำกมูลค่ำของสัญญำ เช่น 
ธุรกรรมแฟ็กเตอริง (Factoring) ให้ใช้อัตราส่วนลด 
(Discount rate) เป็นอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา  

III. กำรคิดดอกเบี้ยผิดนัดช ำระหนี้ 
13. ภายหลังศาลมีค าพิพากษาแล้ว จะค านวณ

ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้อย่างไร 
ให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งศาล 

14. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ภายหลังมี 
ค าพิพากษา จะค านวณดอกเบี้ยผิดนัดช าระ
หนี้อย่างไร 

การปรับโครงสร้างหนี้ภายหลังศาลมีค าพิพากษา จะมี
การท าสัญญาตามปกติ ซึ่งหากมีการผิดนัดช าระหนี้ตาม
สัญญา ก็จะต้องปฏิบัติตามแนวทางของประกาศฉบับนี้
ด้วย  

15. เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ ดอกเบี้ยที่ผู้ให้บริการ
สามารถคิดจากลูกหนี้มีอะไรบ้าง และมีฐาน
ของการค านวณอย่างไร 

เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ ผู้ให้บริการสามารถคิดดอกเบี้ย
ได้ 2 ส่วน กล่าวคือ  
 ดอกเบี้ยปกติ ซึ่งค านวณจากฐานของเงินต้นทั้งหมด 
 ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ ซึ่งค านวณจากฐานเงินต้นของ
ค่างวดที่มีการผิดนัดช าระหนี้ 
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IV. อัตรำดอกเบี้ยผิดนัดช ำระหนี้ 
16. อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริง

ตามท่ีระบุในสัญญา คืออัตราดอกเบี้ยใด 
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ตกลงกันระหว่างผู้ให้บริการกับ
ลูกค้าและมีการเรียกเก็บจริง โดยไม่ใช่อัตราดอกเบี้ย 
ทีใ่ห้อัตราส่วนลดพิเศษที่ต่ ากว่าปกติ (Teaser rate) 
ซึ่งอาจไม่ได้สะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริงของลูกหนี้ เช่น 
สินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบันได 
(Step up) โดยช่วง 3 ปีแรกจะคิดอัตราดอกเบี้ยต่ ามาก 
และปีต่อ ๆ มา อัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น ดังนั้น จึงให้ใช้
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่มีการเรียกเก็บจริง  

17. สินเชื่อที่ใช้อัตราดอกเบี้ยหลายอัตรา เช่น 
อัตราแบบขั้นบันได (Step up) หากลูกหนี้
ผิดนัดช าระหนี้จะคิดดอกเบี้ยผิดนัดช าระ
หนี้อย่างไร  

ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดปกติตามสัญญาที่เรียกเก็บจริง
กับลูกหนี้รายนั้น และบวกเพ่ิมได้ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี 
 

18. ในการพิจารณาก าหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด
ช าระหนี้ ที่ประกาศระบุให้เรียกเก็บเพ่ิมจาก
อัตราดอกเบี้ยปกติ ได้ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี 
โดยให้ค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อาทิเช่น อัตรา
ดอกเบี้ยปกติตามสัญญา ประวัติการจ่าย
ช าระหนี้ เป็นต้น หมายความว่าอย่างไร 

 หลักกำร : อัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ควรแตกต่าง
จากอัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญาบ้าง เพ่ือจูงใจให้ลูกหนี้
ผ่อนช าระตามปกติอย่างต่อเนื่อง  
 ทั้งนี้ ในการก าหนดอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มจากการ
ผิดนัดช าระหนี้ ผู้ให้บริการควรค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น  

- อัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญา ถ้าอยู่ในระดับต่ า 
การเก็บดอกเบี้ยเพ่ิมเติมที่ 1% ก็เพียงพอจะท าให้
เห็นความแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา  
- ประวัติการจ่ายช าระหนี้ หากเป็นลูกหนี้ที่มีประวัติ
การจ่ายช าระดี ก็ไม่ควรเรียกเก็บดอกเบี้ยส่วนเพิ่มใน
อัตราสูง 

ตัวอย่ำง 
 นาย ก. มีสินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา 
8% ที่ผ่านมา นาย ก. มีประวัติการช าระหนี้ดี ไม่เคยมี
การค้างช าระค่างวด ในกรณีนี้อาจพิจารณาก าหนด
อัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มที่ 1% ซึ่งจะท าให้อัตราดอกเบี้ย
ผิดนัดช าระหนี้อยู่ที่ 9%  
 นาย ข. มีสินเชื่อส่วนบุคคล อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี
โดยประวัติในฐานข้อมูลเครดิต ชี้ว่าเคยผิดนัดช าระหนี้
มาก่อน ดังนั้น ในกรณีนี้อาจพิจารณาก าหนดอัตราดอกเบี้ย
ส่วนเพิ่มที่ 3% ซึ่งจะท าให้ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้อยู่ที่ 
25% ต่อปี   
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19. ขอให้ยกตัวอย่างกรณีที่ประวัติการผ่อน

ช าระหนี้มีผลต่อการก าหนดอัตราดอกเบี้ย
ผิดนัดช าระหนี้ 

ลูกค้ารายหนึ่งใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ก าหนดอัตราดอกเบี้ย
ผิดนัดช าระหนี้ส่วนเพ่ิม 3% ส าหรับลูกค้าโดยทั่วไป 
แต่ระหว่างที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ลูกค้าไม่เคยผิดนัดช าระหนี้เลย 
ภายหลังหากลูกค้ารายนี้ขอสินเชื่ออ่ืนเพ่ิมเติม ผู้ให้บริการ
อาจคิดดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ส่วนเพ่ิมของสินเชื่อใหม่
เพียง 1% - 2% ได้ 

20. กรณีลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่อัตราดอกเบี้ย
ตามสัญญาและดอกเบี้ยผิดนัดอยู่ที่ 25% 
เท่ากัน โดยลูกหนี้ไม่เคยมีประวัติผิดนัดช าระหนี้ 
ตามประกาศฉบับนี้ ผู้ให้บริการจะต้องปรับลด
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาลงเหลือ 22%  
(25% - 3%) หรือไม่ 

 ผู้ให้บริการควรก าหนดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา และ
ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ให้แตกต่างกันบ้าง เพื่อจูงใจให้
ลูกหนี้มีวินัยและปฏิบัติตามข้อสัญญา  
 ดังนั้น ลูกหนี้ทีม่ีประวัติการช าระหนี้ดี ผู้ให้บริการ 
ควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาให้ต่างจากดอกเบี้ย
ผิดนัดช าระหนี้บ้าง (1% - 3%) เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจให้ลูกหนี้ดี
ช าระหนี้อย่างต่อเนื่อง อีกท้ังการลดอัตราดอกเบี้ยตาม
สัญญา จะช่วยลดโอกาสที่ลูกหนี้จะผิดนัดช าระหนี้  
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ไม่ต่างจากอัตรา
ดอกเบี้ยตามสัญญา 

21. ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่เดิมคิดดอกเบี้ยปกติ
ตามสัญญาเพียง 15% เนื่องจากประวัติการ
ช าระหนี้ดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ในสัญญาระบุว่า
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ถูกก าหนดไว้ 
ที่ 25% ภายหลังประกาศมีผลบังคับใช้  
ผู้ให้บริการสามารถปรับอัตราดอกเบี้ยปกติ
ตามสัญญาขึ้นเป็น 22% ได้หรือไม่ เนื่องจาก
เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ จะสามารถคิด
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้เท่าเดิมที่ 25% 
(22% + 3%) ได้หรือไม่ 

 ในการก าหนดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา ผู้ให้บริการ 
จะค านึงถึงต้นทุนและความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อกับ
ลูกหนี้รายนั้น การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา  
ผู้ให้บริการจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ต้นทุนและความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นได้อย่างชัดเจน  
 ถ้าลูกหนี้รายใดพบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใน
ลักษณะสูงผิดปกติดังตัวอย่างข้างต้น สามารถแจ้งและ
ร้องเรียนมาที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. 
โทร. 1213 

22. บัตรกดเงินสดที่ตามสัญญาระบุดอกเบี้ย 24% 
โดยลูกหนี้สามารถใช้วงเงินที่ได้รับอนุมัติเพ่ือ
เบิกถอนเงินสดหรือซื้อสินค้าแบบผ่อนช าระ
หรือได้เงินก้อนเข้าบัญชีแล้วผ่อนช าระคืน 
เป็นรายงวด จะคิดดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ 
ในแต่ละกรณีอย่างไร  

 หลักกำร : อัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ ให้คิดเพ่ิมขึ้น
จากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่ตกลงระหว่างผู้ให้บริการ
กับลูกหนี้ (ซึ่งมีการเรียกเก็บจริงและสะท้อนความเสี่ยง 
ความสามารถการช าระหนี้ของลูกหนี้) ได้ไม่เกิน 3% ต่อปี 
ทั้งนี้ ไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ระบุในสัญญาแต่ไม่มี
การเรียกเก็บจริงหรือไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
ประกาศฉบับนี้  
 บัตรกดเงินสด แบ่งได้ 2 กรณี ดังนี้   

- กรณีที่ 1 : กำรกดเงินสดและกำรผ่อนช ำระสินค้ำ  
ผู้ให้บริการมกัให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับลูกหนี้ เช่น 
ดอกเบี้ย 0% เป็นระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย
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ปกติของลูกหนี้อยู่ที่ 18% ซึ่งผู้ให้บริการจะแจ้งให้
ลูกหนี้ทราบเมื่อมีการกดเงินสดหรือผ่อนสินค้าด้วย
ดังนั้น หากดอกเบี้ยผิดนัดส่วนเพิ่ม 1% ดอกเบี้ยผิดนัด
ช าระหนี้จะอยู่ที่ 19%    

 
- กรณีที่ 2 : สินเชื่อเงินก้อนเข้ำบัญชี และลูกหนี้ 

ผ่อนช ำระคืนเป็นรำยงวด โดยผู้ให้บริการก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยในลักษณะขั้นบันได (Step up) เช่น หาก
ระยะเวลาผ่อนช าระคืน 2 ปี (3 เดือนแรกคิดดอกเบี้ย 
10% และเดือน 4 - 24 คิดดอกเบี้ย 20%) ดังนั้น หาก
ดอกเบี้ยผิดนัดส่วนเพ่ิม 1% ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ของ
ลูกหนี้ไม่ว่าจะผิดนัดช าระในเดือนใดก็ตามจะอยู่ที่ 21%  
 ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยปกติควรมีระยะเวลาที่เรียกเก็บ
ยาวพอสมควร เพ่ือสะท้อนความเสี่ยงของลูกหนี้ที่แท้จริง 

 
23. กรณีมีสินเชื่อหลายวงเงินภายใต้สัญญา

เดียวกัน โดยแต่ละวงเงินมีอัตราดอกเบี้ย 
ที่ต่างกัน หากลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้   
ผู้ให้บริการสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้
อย่างไร 

ตัวอย่ำง 
 เงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) :  

เดิมมีวงเงิน 10 ลบ. อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี 
และต่อมาขอเพ่ิมวงเงินอีก 2 ลบ. อัตรา
ดอกเบี้ย 7% ต่อปี 
 สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อำศัยพ่วงสินเชื่อ

อเนกประสงค์ : วงเงิน 5 ลบ. อัตราดอกเบี้ย 
7% ต่อปี พ่วงสนิเชื่ออเนกประสงค์ วงเงิน 1 
ลบ. อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี 

 หลักกำร : แม้จะอยู่ในสัญญาเดียวกัน ผู้ให้บริการ 
สามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ตามอัตราที่เรียกเก็บจริง
แยกแต่ละวงเงินได้โดยดอกเบี้ยผิดนัดส่วนเพิ่มไม่เกิน 
3% ต่อปี 

ตัวอย่ำง 
 เงินเบิกเกินบัญชี : เมื่อผิดนัดช าระท้ังจ านวน หรือ
ถอนใช้วงเงินมากกว่า 12 ลบ. จะคิดดอกเบี้ยผิดนัด
ช าระหนี้ โดยแบ่งเป็น  

วงเงิน อัตรำดอกเบี้ยผิดนัดช ำระหนี ้
10 ลบ. อัตราดอกเบี้ยปกติ 5%  

บวกเพิ่มไม่เกิน 3% 
2 ลบ. หรือที่
เกินกว่าวงเงิน 

อัตราดอกเบี้ยปกติ 7%  
บวกเพิ่มไม่เกิน 3% 

 

 ทั้งนี้หากแนวทางปฏิบัติเดิมของผู้ให้บริการคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดช าระหนี้เฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงิน ก็สามารถท าได้ 
เนื่องจากเป็นแนวทางที่ช่วยเหลือลูกหนี้มากกว่า 
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
   สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อำศัยพ่วงสินเชื่ออเนกประสงค์ : 

การคิดดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ แบ่งเป็น ดังนี้  
สินเชื่อ วงเงิน อัตรำดอกเบี้ยผิดนดัช ำระหนี ้
สินเชื่อ 

เพ่ือที่อยู่อาศัย 
5 ลบ. อัตราดอกเบี้ยปกติ 7%  

บวกเพิ่มไม่เกิน 3% 
สินเชื่อ

อเนกประสงค์ 
1 ลบ. อัตราดอกเบี้ยปกติ 12%  

บวกเพิ่มไม่เกิน 3%  
24. ผลิตภัณฑ์ที่อัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญา

เป็นอัตราลอยตัว (Floating rate) เช่น 
MLR  MRR MOR รวมถึงอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิง เช่น LIBOR THOR เป็นต้น หากผิด
นัดช าระหนี้ ควรใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ณ 
วันใด 
 

 อัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ ให้คิดเพ่ิมข้ึนจากอัตรา
ดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญา 
ได้ไม่เกิน 3% ดังนั้น ผู้ให้บริการสามารถใช้อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวหรืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่สูงสุด และบวกเพ่ิมได้
ไม่เกิน 3%   
 อย่างไรก็ดี หากผู้ให้บริการมีข้อจ ากัดของระบบงาน 
สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 
ณ วันที่ลูกหนี้เริ่มผิดนัดช าระหนี้ได้ เพ่ือให้สะดวกต่อ 
การสื่อสารและท าความเข้าใจกับลูกหนี้ 
ตัวอย่ำง 
ณ วันท าสัญญา MRR = 6.45% 
ณ วันที่ลูกหนี้ผิดนัด MRR = 6.00%  
 หากผู้ให้บริการคิดดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม 1% กับลูกหนี้
รายนี้ ดังนั้น ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้จะอยู่ที่ 7.45% 
(6.45% + 1%) อย่างไรก็ดี หากผู้ให้บริการประสงค์จะ
คิดดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ส่วนเพ่ิมจากอัตรา MRR ณ 
วันที่ผิดนัด ก็สามารถด าเนินการได้ โดยดอกเบี้ยผดินัด
ช าระหนี้จะอยู่ที่ 7.00% (6.00% + 1%)  

25. สินเชื่อที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยอัตรา
ดอกเบี้ยตามสัญญา เป็นอัตราลอยตัวอ้างอิง
ด้วยสกุลต่างประเทศ ดังนั้น เมื่อผิดนัดช าระหนี้
จะต้องใช้อัตราใด 

เมื่อผิดนัดช าระหนี้ 
 เงินต้นคงค้ำงยังเป็นสกุลต่ำงประเทศ : ให้ใช้อัตรา
ดอกเบี้ยสกุลต่างประเทศสูงสุดที่คิดจริงตามสัญญา 
บวกไม่เกิน 3%  
 ทั้งนี้ หากผู้ให้บริการมีปัญหาในเรื่องของระบบงาน
หรือประสงค์จะใช้อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ลูกหนี้ผิดนัด
ช าระหนี้ บวกไม่เกิน 3% ก็สามารถท าได้   
ตัวอย่ำง : หากดอกเบี้ยผิดนัดส่วนเพิ่ม 1%  

อัตรำดอกเบี้ย วันให้สินเชื่อ วันที่ผิดนัดช ำระหนี ้
สกุลตา่งประเทศ
(เช่น LIBOR)  

2.15% 2% 

อัตราดอกเบีย้
ผิดนัดช าระหนี ้

3.15% 
(2.15% + 1%) 

3% 
(2% + 1%)  
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
   เงินต้นคงค้ำงแปลงเป็นสกุลบำท : ให้ใช้อัตรา

ดอกเบี้ยอ้างอิงสกุลเงินบาท ณ วันให้สินเชื่อ หรือ  
ณ วันที่ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ บวกไม่เกิน 3%  
 ทั้งนี้ ผู้ให้บริการอาจใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสกุลเงินบาท
ที่มีอัตราที่ต่ ากว่า เพื่อประโยชน์ของลูกหนี้ก็ได้  
ตัวอย่ำง  หากดอกเบี้ยผิดนัดส่วนเพิ่ม 1%  

อัตรำดอกเบี้ย วันให้สินเชื่อ วันที่ผิดนัดช ำระหนี ้
สกุลบาท 5% 4.5% 

อัตราดอกเบีย้
ผิดนัดช าระหนี ้

6% 
(5% + 1%) 

5.5% 
(4.5% + 1%)  

26. ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้หรือค่าเบี้ยปรับของ
ธุรกิจให้เช่าซื้อ ให้ใช้อัตราใด  
ตัวอย่ำง 
สินเชื่อเชา่ซื้อรถยนต์มีค่างวด 4,000 บาท/งวด  
(เงินต้น 3,000 บาท และดอกเบี้ย 1,000 บาท) 
อัตราดอกเบี้ยคงท่ี = 3% ต่อปี และอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) = 5.4% ต่อปี 

 หลักกำร : ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ หมายถึง ดอกเบี้ย
ทีผู่้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกหนี้เมื่อเกิดการผิดนัดช าระหนี้ 
ซ่ึงอาจเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน เชน่ ค่าปรับ เบี้ยปรับ เป็นต้น 
โดยให้คิดจากอัตราดอกเบี้ยปกติที่เป็นอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริงต่อปี (EIR) บวกเพ่ิมได้ไม่เกิน 3%  
ตัวอย่ำง 
หากดอกเบี้ยผิดนัดส่วนเพิ่มคือ 1%  
ดังนั้น ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้จะอยู่ที่ 6.4% (5.4% + 1%)  

27. ขอให้ยกตัวอย่าง การน าหลักเกณฑ์เรื่อง
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้มาเริ่มใช้
ก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้  

ตัวอย่ำง  
กรณีเงินต้น 1,000,000 บาท โดยดอกเบี้ยตามสัญญา 
6.5% ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ 14% หากน าหลักเกณฑ์
ตามประกาศฉบับนี้มาใช้ตั้งแตว่ันที่ศาลรับฟ้อง (1 ม.ค. 62) 
– ปัจจุบัน (1 ธ.ค. 63) ดังนี้  
 1 ม.ค. 62 วันที่ศำลรับฟ้อง : โดยคิดดอกเบี้ยผิดนัด
ช าระหนี้ (ใหม่) = 7.5% (ดอกเบี้ยตามสัญญา 6.5% + 
ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ส่วนเพ่ิม 1%) จากฐานเงินต้น 
คงค้างทั้งจ านวน 
 กำรค ำนวณ :  
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
V. ฐำนกำรค ำนวณดอกเบี้ยผิดนัดช ำระหนี้ 
28. ผู้ให้บริการจะต้องค านวณดอกเบี้ยผิดนัด

ช าระหนี้จากฐานเงินต้นของค่างวดที่ลูกหนี้
ค้างช าระตามประกาศฉบับนี้ ไปจนถึงเมื่อใด 

ผู้ให้บริการจะต้องใช้ฐานเงินต้นตามแนวประกาศฉบับนี้ 
ไปตราบเท่าที่สัญญานี้มีผลผูกพันจนถึงวันที่ศำลรับฟ้อง
เป็นอย่างน้อย 

29.  หลักเกณฑ์ข้อ 5.2.1 (2.1) ก าหนดว่า 
“สินเชื่อที่มีการผ่อนช าระเป็นงวด ให้ 
ผู้ให้บริการค านวณดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ 
บนฐานเงินต้นของค่างวดที่ลูกหนี้ค้างช าระ
ในแต่ละงวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้อง 
เป็นอย่างน้อย ซึ่งการฟ้องคดีต่อศาลต้องมี
ระยะเวลาที่ลูกหนี้ค้างช าระหนีเ้กินกว่า 90 วัน
นับแต่วันถึงก าหนดช าระ” ค ำว่ำ “เป็นอย่ำง
น้อย” หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 

ผู้ให้บริการสามารถค านวณดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้บน
ฐานเงินต้นของค่างวดที่ลูกหนี้ค้างช าระในแต่ละงวดตาม
ข้อ 5.2.1 (2.1) เกินกว่าวันที่ศาลรับฟ้องได้ 

30. ส าหรับการช าระหนี้ที่ค่างวดมีเฉพาะส่วน
ของดอกเบี้ย (ช่วงปลอดเงินต้น) จะให้คิด
ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้อย่างไร 

 ธปท. คาดหวังว่าในการก าหนดค่างวดแต่ละงวด  
ควรมีส่วนที่เป็นเงินต้นด้วย 
 ในกรณีผ่อนช าระแต่ดอกเบี้ย ผู้ให้บริการไม่สามารถ
คิดดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ได้ เนื่องจากค่างวดการผ่อน
ช าระไม่มีส่วนของเงินต้น 

31. การให้สินเชื่อแก่ผู้จัดจ าหน่ายรถยนต์
(Floor plan financing) ซึ่งมีเงื่อนไขใน
การช าระคืนเงินกู้ (เงินต้น) ภายในระยะเวลา 
6 เดือน และต้องช าระดอกเบี้ยของเงินต้นที่
เบิกใช้เป็นรายเดือน และช าระคืนเงินต้นทั้ง
จ านวนครั้งเดียว ทั้งนี้ หากผู้จัดจ าหน่าย
รถยนต์ (Dealer) ไม่ช าระดอกเบี้ยรายเดือน 
หรือไม่ช าระคืนเงินต้นเมื่อครบ 6 เดือน 
ดังนั้น จะคิดดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้อย่างไร 

 Dealer ไม่ช ำระดอกเบี้ยรำยเดือน : เนื่องจาก
ก าหนดช าระในแต่ละเดือนไม่มีฐานของเงินต้น ดังนั้น  
ผู้ให้บริการไม่สามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ได้ 
อย่างไรก็ดี ธปท. คาดหวงัว่าในการก าหนดค่างวดแต่ละ
งวด ควรมีส่วนที่เป็นเงินต้นด้วย 
 เม่ือครบก ำหนดที่ต้องช ำระคืนเงินต้น (ครบ 6 เดือน) : 
ผู้ให้บริการสามารถคิดดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดช าระหนี้ 
(เพ่ิมขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามท่ี
ระบุในสัญญา ได้ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี) จากเงินต้นที่ถึง
ก าหนดช าระคืนทั้งจ านวน 

32. ในการค านวณดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้  
ผู้ให้บริการจะต้องค านวณดอกเบี้ยผิดนัด
ช าระหนี้จากฐานเงินต้นของค่างวดที่ค้าง
ช าระตามจริง หรือ เงินต้นตามตารางการ
ผ่อนช าระในสัญญาเงินกู้ 

ให้คิดจากฐานเงินต้นของค่างวดที่ค้างช าระตามจริง 

33. ขอให้ยกตัวอย่าง การน าหลักเกณฑ์เรื่อง
ฐานการค านวณดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ 
มาเริ่มใช้ก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับ 

ตัวอย่ำง  
กรณีเงินต้น 738,000 บาท มีค่างวด 10,000 บาท  
(เงินต้น 6,000 บาท และดอกเบี้ย 4,000 บาท)  
ดอกเบี้ยตามสัญญา 6.5% ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ 14% 
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
และจะมีแนวทางคืนส่วนต่างให้กับลูกหนี้
อย่างไรบ้าง 

หากน าหลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับนี้มาใช้ตั้งแต่วันที่
ลูกหนี้เริ่มผิดนัดช าระหนี ้(1 พ.ค. 63) – 30 มี.ค. 64 ดังนี้  
 1 พ.ค. 63 วันที่ลูกหนี้เริ่มผิดนัดช ำระหนี้ : โดยคิด
ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ (ใหม่) = 7.5% (ดอกเบี้ยตาม
สัญญา 6.5% + ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ส่วนเพ่ิม 1%) 
จากฐานเงินต้นของค่างวดที่ค้างช าระ 
 กำรค ำนวณ : 

- เงินต้นคงค้าง 738,000 บาท  
- ค่างวด 10,000 บาท  

(เงินต้น 6,000 บาท และดอกเบี้ย 4,000 บาท) 
- ดอกเบี้ยตามสัญญา = 6.5% 
- ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ (เดิม) 14%  
- ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ (ใหม่) = 7.5%  

(ดอกเบี้ยตามสัญญา 6.5% + ส่วนเพิ่ม 1%) 

   รวมดอกเบี้ยผิดนัดส่วนเพิ่ม (ใหม่)    =  330 บาท 
   ดอกเบี้ยตามสัญญา               = 44,000 บาท 
   (4,000 * 11 งวด) 
   รวมดอกเบี้ยทั้งหมด          = 44,330 บาท 

 ทั้งนี้ ส่วนต่างของดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้จากการ 
น าหลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับนี้มาใช้ตั้งแต่ 1 พ.ค. 63 
จ านวน 50,380 บาท ผู้ให้บริการอาจพิจารณาน ามา 
หักจากยอดคงค้างให้กับลูกหนี้หรือด าเนินการอย่างอ่ืน
ที่เป็นประโยชน์กับลูกหนี้ 
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
VI. ระยะเวลำผ่อนผันไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัดช ำระหนี้ (Grace period) 
34. ผู้ให้บริการสามารถก าหนด Grace period 

ได้นานเท่าใด โดยพิจารณาจากปัจจัยใดบ้าง 
 ผู้ให้บริการสามารถก าหนดระยะเวลาการผ่อนผัน 
ไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ให้สอดคล้องกับคุณภาพ
และพฤติกรรมการช าระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย โดย
ค านึงถึงประเภทสินเชื่อ สถานะ ตลอดจนเหตุผล 
ความจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัยของลูกหนี้ เช่น อุบัติเหตุ 
อุบัติภัย ถูกเลิกจ้างเนื่องจากนายจ้างปิดกิจการ  
 นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ของลูกหนี้ในวงกว้าง ผู้ให้บริการสามารถ
พิจารณายกเว้นการคิดดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ เพ่ือ
ช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถกลับมาจ่ายช าระหนี้ปกติได้ 

35. กรณีลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้นานกว่าระยะเวลา
ผ่อนผันไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ จะเริ่ม
คิดดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ได้ตั้งแต่เม่ือไร 

 กรณีท่ีลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้หลังจากระยะเวลาผ่อนผัน
ไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ ผู้ให้บริการสามารถคิด
ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ได้ตั้งแต่วันแรกที่ผิดนัดช ำระหนี้ 
หรืออาจพิจารณาผ่อนปรนได้ตามเกณฑ์ท่ีผู้ให้บริการก าหนด 
ตัวอย่ำง  
ผู้ให้บริการก าหนดช่วงระยะเวลาผ่อนผันไม่คิดดอกเบี้ย
ผิดนัดช าระหนี้ไว้ 7 วัน ปรากฏว่าลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ 
25 วัน ในกรณีเช่นนี้ ผู้ให้บริการสามารถคิดดอกเบี้ย 
ผิดนัดช าระหนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันที่ 25 (แต่อาจ
ผ่อนปรนได้ตามสมควร) 

36. กรณีลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้นานกว่าระยะเวลา
ผ่อนผันไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ และ
หลังจากนั้นน าเงินมาช าระหนี้ได้บางส่วน  
ผู้ให้บริการยังสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัด
ช าระหนี้บนเงินต้นของค่างวดที่ยังค้างช าระ
อยู่ได้หรือไม่ 

ผู้ให้บริการสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้บนเงินต้น
ของค่างวดที่ลูกหนี้ค้างช าระได้จนกระท่ังลูกหนี้ช าระหนี้
ที่ค้างดังกล่าวจนเสร็จสิ้น 
ตัวอย่ำง  
ผู้ให้บริการมีระยะเวลาผ่อนผันไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัด
ช าระหนี้ 90 วัน ลูกหนี้ค้างช าระเกิน 90 วัน ภายหลัง 
น าเงินมาช าระหนี้บางส่วนซึ่งท าให้เหลือการค้างช าระ
เป็น 60 วัน กรณีดังกล่าวผู้ให้บริการสามารถคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดช าระหนี้ต่อไปได้ แม้จ านวนวันค้างช าระจะลด
น้อยกว่าระยะเวลาผ่อนผันไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัดช าระ 
อย่างไรก็ดี ในกรณีนี้ ผู้ให้บริการจะผ่อนผันไม่คิดดอกเบี้ย
ผิดนัดช าระหนี้ ก็สามารถท าได้ 

VII. ล ำดับกำรตัดช ำระหนี้ 
37. ผู้ให้บริการสามารถก าหนดแนวทางการตัด

ช าระหนี้แบบอ่ืน ที่เป็นประโยชน์กับลูกหนี้
มากกว่าแนวทางขั้นต่ าที่ประกาศฉบับนี้ก าหนด 

 ล าดับการตัดช าระแนวนอนโดยเรียงล าดับจาก 
ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้น เป็นเพียงเกณฑ์ 
ขั้นต่ ำเท่ำนั้น 
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
เช่น ตัดช าระหนี้แบบแนวนอนโดยตัดเงินต้น
ก่อนเป็นล าดับแรก เป็นต้น ได้หรือไม่ 

 หากผู้ให้บริการมีแนวทางการตัดช าระหนี้อ่ืนที่เป็น
ประโยชน์กับลูกหนี้มากกว่า ก็สามารถท าได้โดยไม่ต้อง
ขออนุญาต ธปท. แต่อย่างใด ซึ่งจะช่วยจูงใจให้ลูกหนี้
จ่ายช าระหนี้ให้ตรงก าหนดการจ่ายช าระ รวมทั้งจะช่วย
ภาระการกันส ารองของผู้ให้บริการลงด้วยเช่นกัน เช่น  

- ตัดช าระหนี้เงินต้นเป็นล าดับแรก เพ่ือท าให้
สัดส่วนของเงินต้นลดลงเร็วขึ้นหรือมากขึ้น   

- ตัดช าระหนี้ดอกเบี้ยและเงินต้นของยอดหนี้ที่ค้าง
ช าระนานที่สุดและค้างรองลงมาตามล าดับ แล้วจึง
ตัดช าระค่าธรรมเนยีม เปน็ล าดบัสุดท้าย (ตามรูป) 

38.  หากลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้เงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
(Promissory Note : P/N) จ านวน 3 ฉบับ  
ซึ่งตั๋วสัญญาแต่ละฉบับมีระยะเวลาครบ
ก าหนดไม่พร้อมกัน ดังนั้นการตัดช าระหนี้ 
จะเรียงล าดับอย่างไร  

ตัวอย่ำง 
หาก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ลูกหนี้น าเงินมาจ่าย
ช าระ 3 แสนบาท จะตัดช าระตั๋ว P/N ฉบับที่ 1 ที่ค้าง
นานที่สุดก่อนเป็นล าดับแรก และในล าดับถัดมาจะตัด
ช าระตั๋ว P/N ฉบับที่ 2 ได้ 2 แสนบาท 

VIII. กำรแจ้งข้อมูลแก่ลูกค้ำ 
39. ผู้ให้บริการควรแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เป็น

ผลจากประกาศฉบับนี้ให้ลูกค้าทราบหรือไม่ 
อย่างไร 

ผู้ให้บริการควรแจ้งและเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการคิด
ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้แบบใหม่ และล าดับการตัดช าระ
หนี้แบบใหม่ให้ลูกค้าทราบ ผ่านช่องทางและรูปแบบที่
เหมาะสม 

IX. บทเฉพำะกำล 
40. ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับรวมถึงสัญญา 

ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้
บังคับและยังมีผลผูกพันที่ต้องปฏิบัติตาม
สัญญาระหว่างผู้ให้บริการกับลูกหนี้ด้วย 
หมายถึงกรณีใด 

ตัวอย่ำง :  
หากสัญญาที่ท าระหว่างผู้ให้บริการและลูกหนี้เกิดข้ึน
ก่อนวันที่ประกาศเริ่มมีผลบังคับใช้ โดยลูกหนี้ผิดนัด
ช าระหนี้ในช่วงที่ประกาศใช้บังคับแล้ว กรณีดังกล่าว 
ผู้ให้บริการต้องน าหลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับนี้ 
ถือปฏิบัติกับลูกหนี้รายนี้ด้วย  
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
41. ขอให้ยกตัวอย่างการน าไปปฏิบัติ ตามข้อยกเว้น

ของบทเฉพาะกาลข้อ 6.1 ส าหรับสินเชื่อที่มี
เจ้าหนี้หลายรายใหส้ินเชื่อร่วมกัน โดยมีเจ้าหนี้
รายใดรายหนึ่งตั้งอยู่ในต่างประเทศและไม่ได้
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ธปท. เช่น  
การให้กู้ยืมร่วม (Syndicated Loan) ที่มี 
สถาบันการเงินที่เข้าข่ายข้างต้น รวมให้
สินเชื่อด้วย เป็นต้น หมายความว่าอย่างไร 

 สัญญาสินเชื่อที่มีเจ้าหนี้หลายรายให้สินเชื่อร่วมกัน 
โดยมีเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งตั้งอยู่ในต่างประเทศและ
ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ธปท. ซึ่งได้ตกลงท า
สัญญาร่วมกันก่อนวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ จะไม่เข้า
ข่ายการปฏิบัติตามแนวทางของประกาศฉบับนี้  
 แตห่ากเป็นสัญญาที่ท าร่วมกันตั้งแต่วันที่ประกาศ 
มีผลบังคับใช้ และใช้กฎหมายไทยเป็นกฎหมายอ้างอิง  
ผู้ให้บริการที่ได้ร่วมท าสัญญาฉบับนี้จะต้องน าหลักการ
ของประกาศไปถือปฏิบัติด้วยตัวอย่ำง 
ตัวอยำ่ง 
ธนาคาร ABC ซึ่งเป็นธนาคารต่างประเทศ จดทะเบียน
และตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ และธนาคาร กขค  
ซึ่งเป็นธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศไทย ได้ท าสัญญา 
syndicate loan ร่วมกัน  
 หากเป็นสัญญาที่ท าก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผล
บังคับใช้ ผู้ให้บริการสามารถอ้างอิงแนวทางปฏิบัติเดิม
ตามที่ระบุในสัญญาได้ 
 หากเป็นสัญญาที่ท าตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ 
มีผลบังคับใช้ ผู้ให้บริการจะต้องถือปฏิบัติตามแนวทาง
ตามประกาศฉบับนี้ด้วย 
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