คำถำม-คำตอบแนบท้ำยหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563
เรื่อง มำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19
(ปรับปรุง ณ วันที่ 9 มิถุนำยน 2563)
ข้อ
คำถำม
1. คำนิยำมและขอบเขตของหนังสือเวียน
1.1 มาตรการตามหนังสือเวียนฉบับนี้มี
ผลบังคับใช้ทันทีหรือไม่

1.2 ลูกหนี้ทเี่ ข้าข่ายตามมาตรการช่วยเหลือ
ขั้นต่าในหนังสือเวียนฉบับนี้ ควรมี
ลักษณะอย่างไร
1.3 ลูกหนีท้ ี่ค้างชาระเงินต้นหรือดอกเบี้ย
เกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วัน
ครบกาหนดชาระ (ลูกหนี้ NPLs หรือ
ลูกหนีจ้ ัดชั้น Stage 3) สามารถเข้าร่วม
มาตรการนี้ได้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ
ผู้ประกอบธุรกิจควรเร่งดาเนินการตามมาตรการใน
หนังสือเวียนฉบับนี้โดยทันที หรืออย่างน้อยใช้กับงวด
การชาระหนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 หากผู้ประกอบ
ธุรกิจจาเป็นต้องมีเวลาในการกาหนดกระบวนการภายใน
และสื่อสารให้พนักงานทีเ่ กี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ
โดยทั่วกัน
ต้องเป็นลูกหนี้เดิมของผู้ประกอบธุรกิจ ก่อนวันที่
1 มีนาคม 2563 และ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ยังไม่
ถูกจัดชั้นเป็น NPLs

มาตรการตามหนังสือเวียนฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพือ่
กาหนดแนวทางขั้นต่าให้ผู้ประกอบธุรกิจให้ความช่วยเหลือ
กับลูกหนีท้ ี่ยังไม่เป็น NPLs (ลูกหนีจ้ ัดชั้น Stage 1 และ
Stage 2) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
สาหรับลูกหนี้ NPLs สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือ
จากสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกากับ
ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ได้ตามแนวทางที่กาหนดในหนังสือเวียน
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส.(23)ว. 276/2563
เรื่อง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
1.4 เจ้าหนี้ตามขอบเขตของหนังสือเวียน
มาตรการนี้ ธปท. ได้ร่วมหารือกับสมาคมและชมรมต่างๆ
ฉบับนี้หมายรวมถึงบริษทั ที่ให้สินเชื่อ
โดยมีความเห็นร่วมกันว่า ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน
โดยทาสัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาเช่า
มีความจาเป็นต้องช่วยเหลือลูกหนี้เป็นการเร่งด่วน
แบบลีสซิง่ (leasing) ที่ไม่อยู่ภายใต้
จึงขอความร่วมมือให้บริษทั ที่ให้สินเชื่อเช่าซือ้ และเช่าแบบ
การกากับ ธปท. ด้วยหรือไม่
ลีสซิ่งดังกล่าวให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้
อย่างน้อยตามมาตรการขั้นต่าในหนังสือเวียนฉบับนี้ด้วย
1.5 การพักชาระเงินหมายความว่าอย่างไร โดยส่วนใหญ่การพักชาระหนีม้ ีได้ 2 รูปแบบขึ้นอยูก่ ับ
และในระหว่างที่พกั ชาระนั้นจะถูกเรียก ประเภทสินเชื่อ
เก็บดอกเบี้ยหรือไม่
(1) หยุดชาระ : อาจหยุดชาระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
หรือหยุดชาระเฉพาะเงินต้น ซึ่งระหว่างที่ลกู หนี้
หยุดพักชาระ ผู้ประกอบธุรกิจยังสามารถเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยได้ สาหรับการเรียกเก็บเงินต้นหรือดอกเบี้ย

ข้อ

คำถำม

คำตอบ
ของส่วนทีห่ ยุดพักในภายหลังนั้น ผูป้ ระกอบธุรกิจ
สามารถเลือกพิจารณาเรียกเก็บเงินต้นได้หลายวิธี
เช่น เรียกเก็บรวมกับยอดในงวดสุดท้าย กระจาย
สัดส่วนในแต่ละงวดชาระ หรือขยายระยะเวลา
ผ่อนชาระ เป็นต้น
(2) เลื่อนการชาระ : เลื่อนการชาระค่างวดทั้งเงินต้นและ
ดอกเบี้ยออกไป ทาให้งวดชาระทีเ่ หลือถูกเลื่อนไป
โดยไม่ต้องชาระตามจานวนงวดชาระทีม่ ีการเลือ่ น
ชาระ และภายหลังช่วงเวลาการเลื่อนชาระ ลูกหนี้
กลับมาชาระค่างวดทีเ่ หลือตามปกติ เช่น ลูกหนีเ้ หลือ
ชาระ 10 งวด ได้รับการช่วยเหลือโดยเลื่อนการชาระ
3 งวด ทาให้ลูกหนี้ไม่ต้องชาระค่างวด 3 เดือนในช่วง
เลือ่ นการชาระ และกลับมาเริ่มชาระค่างวด 10 งวดที่
เหลือ โดยจะมีผลให้ลูกหนี้ต้องผ่อนชาระไปจนถึง
งวดที่ 13 เพราะมีการเลื่อนชาระ 3 งวด) โดยทั่วไป
กรณีการเลือ่ นการชาระหนี้ ผูป้ ระกอบธุรกิจมักจะ
ไม่เก็บดอกเบี้ยระหว่างการเลื่อนการชาระ
อย่างไรก็ดี ผูป้ ระกอบธุรกิจควรแจ้งรายละเอียดและ
เงือ่ นไขการพักชาระหนี้ให้ลูกหนีท้ ราบ และลูกหนีม้ ีสทิ ธิ
เลือกไม่รบั ความช่วยเหลือได้หากเป็นกรณีที่ลกู หนี้ยงั มี
ความสามารถในการชาระหนีห้ รืออาจเสียประโยชน์จาก
มาตรการให้ความช่วยเหลือ
1.6 สินเชื่อทีเ่ กิดจากการให้เช่าแบบลีสซิง่
ให้หมายความรวมถึง สินเชื่อลีสซิ่งทุกประเภท เช่น
ตามมาตรการนี้ ครอบคลุมถึงสินเชื่อ
รถยนต์ เครื่องจักร ซึ่งมียอดคงค้างต่อสัญญาไม่เกิน
ประเภทใดบ้าง
3 ล้านบาท
1.7 สินเชื่อทีม่ ีหลักประกันซึ่งได้จดทะเบียน สาหรับสินเชื่อที่มีหลักประกันซึ่งได้จดทะเบียนตาม
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทาง
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ หากเข้าลักษณะ
ธุรกิจ ถือเป็นธุรกรรมที่อยู่ภายใต้
ตามประเภทสินเชื่อ และมีวงเงินหรือมูลหนี้คงค้างตามที่
หนังสือเวียนฉบับนี้หรือไม่
กาหนดในหนังสือเวียนฉบับนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจถือปฏิบัติ
ตามมาตรการในหนังสือเวียนฉบับนี้ด้วย
1.8 วงเงินหรือมูลหนี้คงเหลือ ของสินเชื่อ
สาหรับสินเชือ่ ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ (1) สินเชื่อทีเ่ กิดจาก
แต่ละประเภทตามมาตรการช่วยเหลือ การให้เช่าซือ้ (2) สินเชื่อเพือ่ ที่อยูอ่ าศัย และ (3) สินเชือ่
แตกต่างกันอย่างไร
เพื่อการประกอบธุรกิจ ซึ่งตามมาตรการกาหนดวงเงิน
ที่เข้าข่ายให้ความช่วยเหลือนั้น “วงเงิน” ให้พิจารณา
จากวงเงินทีผ่ ู้ประกอบธุรกิจพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้
ณ วันทาสัญญาสินเชื่อ
สาหรับสินเชื่อที่เกิดจากการให้เช่าแบบลีสซิง่ ตามมาตรการ
จะกาหนดจากมูลหนี้คงเหลือทีเ่ ข้าข่ายให้ความช่วยเหลือ

ข้อ

คำถำม

2. กำรให้ควำมช่วยเหลือตำมมำตรกำร
2.1 ผู้ประกอบธุรกิจต้องกาหนดระยะเวลา
ลงทะเบียน เพื่อขอความช่วยเหลือตาม
มาตรการนี้หรือไม่

2.2 การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ภายใต้
มาตรการนี้ ผู้ประกอบธุรกิจจะจัดชั้น
ลูกหนีอ้ ย่างไร

คำตอบ
ขั้นต่า จึงให้พิจารณาจาก “มูลหนี้คงเหลือ ณ ปัจจุบัน”
คือ ยอดหนี้ที่เหลือในปัจจุบันของลูกหนี้
ธปท. คาดหวังว่าผู้ประกอบธุรกิจจะดูแลช่วยเหลือลูกหนี้
ทุกประเภทตามมาตรการนี้ โดยไม่ควรมีกระบวนการทีท่ าให้
ลูกหนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือ หรือได้รบั ความช่วยเหลือ
ล่าช้า อย่างไรก็ดี ในสินเชื่อบางประเภท เช่น สินเชื่อเพื่อ
ที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ ที่มีการตกลงเปลี่ยน
เงื่อนไขการชาระเงิน เช่น ลดดอกเบี้ย ผู้ประกอบธุรกิจอาจมี
กระบวนการให้ลูกหนี้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดผ่าน application โดยกระบวนการ
ลงทะเบียนควรทาให้ง่าย สะดวก และสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐในช่วงนี้ เช่น กาหนดระยะเวลาการลงทะเบียน
ภายใน 30 มิถุนายน 2563
หากลูกหนี้ได้รบั การจัดชั้นใน Stage ใด ก่อนเข้ามาตรการ
ให้คงการจัดชั้นตามเดิม เช่น เดิมหากลูกหนี้อยู่ Stage 2
(ชั้น SM) ก็ให้คงชั้นเดิมได้หลังการช่วยเหลือ (Stage 2)
อย่างไรก็ดี หากมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือพิจารณา
ความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนีเ้ พิม่ เติมว่าลูกหนี้มี
ความสามารถในการชาระหนี้ตามสัญญาหรือตามเงือ่ นไขที่
ตกลงกัน ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจถือปฏิบัติตามหนังสือเวียน
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส.(23)ว. 276/2563
เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ลงวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2563 เช่น หากปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว
สามารถปรับเป็น Stage 1 ได้

ข้อ
คำถำม
2.3 ในช่วงที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตาม
มาตรการนี้ ผู้ประกอบธุรกิจยังคงรับรู้
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับได้หรือไม่

คำตอบ
กรณีสถาบันการเงินและผูป้ ระกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน ให้รบั รูร้ ายได้ดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาที่พกั
ชาระหนีไ้ ด้ตามมาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติและหลักเกณฑ์ของผู้กากับ
ดูแล
กรณี SFIs ให้รับรู้รำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง (accrual
basis) ตลอดระยะเวลำกำรพักชำระหนี้ตำมหนังสือเวียน
ฉบับนี้
2.4 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้ความช่วยเหลือ มาตรการตามหนังสือเวียนฉบับนีเ้ ป็นเพียงมาตรการขัน้ ต่า
มากกว่ามาตรการที่ ธปท. กาหนดได้
ซึ่งผูป้ ระกอบธุรกิจสามารถพิจารณาแนวทางให้ความ
หรือไม่
ช่วยเหลือเพิ่มเติมที่ดีกว่ามาตรการขั้นต่าได้ ซึ่งอาจมี
ความแตกต่างกันในแต่ละผูป้ ระกอบธุรกิจและประเภท
ผลิตภัณฑ์ เช่น ลดอัตราผ่อนชาระขั้นต่าบัตรเครดิต
เพิ่มเติม เพิ่มวงเงินการพักชาระเงินต้น (และดอกเบี้ย)
ของสินเชื่อเช่าซื้อรถหรือรถจักรยานยนต์
2.5 ตามหนังสือเวียนฉบับนี้ ธปท. มี
ธปท. มีเจตนารมณ์ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจทุกแห่งปรับลด
เจตนารมณ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจดาเนินการ อัตราผ่อนชาระขั้นต่าลงตามอัตราที่กาหนดให้กับลูกหนี้
ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อประเภท ทุกราย โดยไม่ตอ้ งให้ลกู หนี้รอ้ งขอ นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบ
“บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ ธุรกิจไม่สามารถกาหนดจานวนเงินขั้นต่าทีล่ ูกหนี้ตอ้ ง
การกากับที่มลี ักษณะวงเงินหมุนเวียน ชาระ เช่น การประกาศปรับลดอัตราผ่อนชาระขั้นต่า
(revolving loan) เช่น สินเชื่อเงินสด ตามอัตราที่ ธปท. กาหนด แต่กาหนดเพิ่มว่าการชาระ
หมุนเวียน” อย่างไร
ขั้นต่าดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่า 500 บาท เป็นต้น
นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบธุรกิจสามารถพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ในรูปแบบอื่นได้ เช่น การแปลงหนี้
จากสินเชื่อประเภท “บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับที่มีลักษณะวงเงินหมุนเวียน (revolving
loan) เช่น สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน” มาเป็นสินเชื่อที่มี
ระยะเวลา (term loan) ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่าลง / การพัก
ชาระหนี้ / การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อข้างต้นลง
เป็นต้น
ทั้งนี้ ในกรณีบัตรเครดิตที่ผปู้ ระกอบธุรกิจและลูกหนี้
ได้ตกลงทีจ่ ะขอแปลงหนี้จากประเภทสินเชื่อข้างต้นมา
เป็นสินเชื่อทีม่ ีระยะเวลา (term loan) ที่มีอัตราดอกเบี้ย
ต่าลง ธปท. ผ่อนผันให้สามารถทาได้โดยไม่ต้องยกเลิก
บัตรเครดิตได้

