






ค ำถำม-ค ำตอบแนบท้ำยหนังสือเวียนท่ี ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 
เรื่อง มำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหน้ีเพ่ิมเติมในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 

(ปรับปรุง ณ วันท่ี 9 มิถุนำยน 2563) 
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1. ค ำนิยำมและขอบเขตของหนังสือเวียน 
1.1 มาตรการตามหนังสือเวียนฉบับนี้มี 

ผลบังคับใช้ทันทีหรือไม ่
ผู้ประกอบธุรกจิควรเร่งด าเนินการตามมาตรการใน 
หนังสือเวียนฉบบันี้โดยทันที หรืออย่างน้อยใช้กับงวด
การช าระหนี้ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 หากผู้ประกอบ
ธุรกิจจ าเป็นต้องมีเวลาในการก าหนดกระบวนการภายใน
และสื่อสารให้พนักงานทีเ่กี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ
โดยทั่วกัน 

1.2 ลูกหนี้ทีเ่ข้าข่ายตามมาตรการช่วยเหลือ
ข้ันต่ าในหนังสือเวียนฉบับนี้ ควรมี
ลักษณะอย่างไร 

ต้องเป็นลูกหนี้เดมิของผู้ประกอบธุรกจิ ก่อนวันที่  
1 มีนาคม 2563 และ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ยังไม่
ถูกจัดช้ันเป็น NPLs  

1.3 ลูกหนีท้ี่ค้างช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ย
เกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วัน
ครบก าหนดช าระ (ลกูหนี้ NPLs หรือ
ลูกหนีจ้ัดช้ัน Stage 3) สามารถเข้าร่วม
มาตรการนี้ได้หรือไม่ อย่างไร 

มาตรการตามหนงัสือเวียนฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพือ่
ก าหนดแนวทางข้ันต่ าให้ผู้ประกอบธุรกิจให้ความช่วยเหลือ
กับลกูหนีท้ี่ยังไม่เป็น NPLs (ลูกหนีจ้ัดช้ัน Stage 1 และ 
Stage 2) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 

ส าหรบัลูกหนี้ NPLs สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือ
จากสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกจิภายใต้การก ากับ
ที่ไม่ใช่สถาบนัการเงิน ได้ตามแนวทางที่ก าหนดในหนงัสือเวียน
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส.(23)ว. 276/2563 
เรื่อง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิไทย 
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

1.4 เจ้าหนี้ตามขอบเขตของหนงัสอืเวียน
ฉบับนี้หมายรวมถึงบริษัทที่ใหส้ินเช่ือ
โดยท าสัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาเช่า
แบบลสีซิง่ (leasing) ที่ไม่อยู่ภายใต ้
การก ากบั ธปท. ด้วยหรือไม ่

มาตรการนี้ ธปท. ได้ร่วมหารือกับสมาคมและชมรมต่างๆ 
โดยมีความเห็นร่วมกันว่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน 
มีความจ าเป็นต้องช่วยเหลือลูกหนี้เป็นการเร่งด่วน 
จึงขอความร่วมมือใหบ้ริษัทที่ให้สินเช่ือเช่าซือ้และเช่าแบบ
ลีสซิ่งดังกล่าวให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้
อย่างน้อยตามมาตรการข้ันต่ าในหนังสือเวียนฉบบันี้ด้วย 

1.5 การพักช าระเงินหมายความว่าอย่างไร 
และในระหว่างที่พกัช าระนั้นจะถูกเรียก
เก็บดอกเบี้ยหรือไม ่

โดยส่วนใหญก่ารพักช าระหนีม้ีได้ 2 รูปแบบข้ึนอยูก่ับ
ประเภทสินเช่ือ 
(1) หยุดช าระ : อาจหยุดช าระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 

หรือหยุดช าระเฉพาะเงินต้น ซึ่งระหว่างที่ลกูหนี้
หยุดพักช าระ ผู้ประกอบธุรกจิยังสามารถเรียกเกบ็
ดอกเบี้ยได้ ส าหรบัการเรยีกเก็บเงินต้นหรอืดอกเบี้ย
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ของส่วนทีห่ยุดพักในภายหลังนั้น ผูป้ระกอบธุรกิจ
สามารถเลือกพิจารณาเรียกเก็บเงินต้นได้หลายวิธี 
เช่น เรียกเก็บรวมกบัยอดในงวดสุดท้าย กระจาย
สัดส่วนในแต่ละงวดช าระ หรือขยายระยะเวลา 
ผ่อนช าระ เป็นต้น 

(2) เลื่อนการช าระ : เลื่อนการช าระค่างวดทั้งเงินต้นและ
ดอกเบี้ยออกไป ท าให้งวดช าระทีเ่หลือถูกเลื่อนไป
โดยไม่ต้องช าระตามจ านวนงวดช าระทีม่ีการเลือ่น
ช าระ และภายหลงัช่วงเวลาการเลื่อนช าระ ลูกหนี้
กลบัมาช าระค่างวดทีเ่หลือตามปกติ เช่น ลกูหนีเ้หลือ
ช าระ 10 งวด ได้รับการช่วยเหลือโดยเลื่อนการช าระ 
3 งวด ท าให้ลูกหนี้ไม่ต้องช าระค่างวด 3 เดือนในช่วง
เลือ่นการช าระ และกลบัมาเริ่มช าระค่างวด 10 งวดที่
เหลือ โดยจะมีผลใหลู้กหนี้ต้องผ่อนช าระไปจนถึง
งวดที่ 13 เพราะมีการเลื่อนช าระ 3 งวด) โดยทั่วไป
กรณีการเลือ่นการช าระหนี้ ผูป้ระกอบธุรกจิมักจะ
ไม่เก็บดอกเบี้ยระหว่างการเลื่อนการช าระ 

อย่างไรก็ดี ผูป้ระกอบธุรกิจควรแจ้งรายละเอียดและ
เงือ่นไขการพกัช าระหนี้ใหลู้กหนีท้ราบ และลูกหนีม้ีสทิธิ
เลือกไม่รบัความช่วยเหลอืได้หากเป็นกรณีที่ลกูหนี้ยงัมี
ความสามารถในการช าระหนีห้รอือาจเสียประโยชน์จาก
มาตรการให้ความช่วยเหลือ 

1.6 สินเช่ือทีเ่กิดจากการให้เช่าแบบลสีซิง่ 
ตามมาตรการนี้ ครอบคลุมถึงสินเช่ือ
ประเภทใดบ้าง 

ให้หมายความรวมถึง สินเช่ือลีสซิ่งทุกประเภท เช่น 
รถยนต์ เครื่องจักร ซึ่งมียอดคงค้างต่อสัญญาไมเ่กิน 
3 ล้านบาท 

1.7 สินเช่ือทีม่ีหลักประกันซึ่งไดจ้ดทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัประกันทาง
ธุรกิจ ถือเป็นธุรกรรมที่อยู่ภายใต้
หนังสือเวียนฉบบันี้หรือไม ่

ส าหรับสินเช่ือที่มีหลักประกันซึ่งได้จดทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกจิ หากเข้าลักษณะ
ตามประเภทสนิเช่ือ และมีวงเงนิหรอืมลูหนี้คงค้างตามที่
ก าหนดในหนังสือเวียนฉบับนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจถือปฏิบัติ
ตามมาตรการในหนงัสือเวียนฉบับนี้ด้วย 

1.8 วงเงินหรือมูลหนี้คงเหลือ ของสินเช่ือ 
แต่ละประเภทตามมาตรการช่วยเหลือ
แตกต่างกันอย่างไร 

ส าหรบัสินเช่ือประเภทต่าง ๆ ได้แก่ (1) สินเช่ือทีเ่กิดจาก
การใหเ้ช่าซือ้ (2) สนิเช่ือเพือ่ที่อยูอ่าศัย และ (3) สินเช่ือ
เพื่อการประกอบธุรกจิ ซึ่งตามมาตรการก าหนดวงเงิน 
ที่เข้าข่ายให้ความช่วยเหลอืนั้น  “วงเงิน” ใหพ้ิจารณา
จากวงเงินทีผู่้ประกอบธุรกจิพจิารณาปล่อยสินเช่ือให้ 
ณ วันท าสัญญาสินเช่ือ 

ส าหรับสินเช่ือที่เกิดจากการใหเ้ช่าแบบลสีซิง่ ตามมาตรการ
จะก าหนดจากมลูหนี้คงเหลือทีเ่ข้าข่ายให้ความช่วยเหลอื
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ข้ันต่ า จึงให้พิจารณาจาก “มูลหนี้คงเหลือ ณ ปัจจบุัน” 
คือ ยอดหนี้ที่เหลือในปัจจุบันของลกูหนี้  

2. กำรให้ควำมช่วยเหลือตำมมำตรกำร 
2.1 ผู้ประกอบธุรกจิต้องก าหนดระยะเวลา

ลงทะเบียน เพื่อขอความช่วยเหลือตาม
มาตรการนี้หรือไม ่

ธปท. คาดหวังว่าผู้ประกอบธุรกจิจะดูแลช่วยเหลือลูกหนี้
ทุกประเภทตามมาตรการนี้ โดยไม่ควรมกีระบวนการทีท่ าให้
ลูกหนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือ หรือได้รบัความช่วยเหลือ
ล่าช้า อย่างไรก็ดี ในสินเช่ือบางประเภท เช่น สินเช่ือเพื่อ 
ที่อยู่อาศัย สินเช่ือเพื่อประกอบธุรกิจ ที่มีการตกลงเปลี่ยน
เงื่อนไขการช าระเงิน เช่น ลดดอกเบี้ย ผู้ประกอบธุรกิจอาจมี
กระบวนการใหลู้กหนี้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผ่าน application โดยกระบวนการ
ลงทะเบียนควรท าให้ง่าย สะดวก และสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐในช่วงนี้ เช่น ก าหนดระยะเวลาการลงทะเบียน
ภายใน 30 มิถุนายน 2563 

2.2 การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ภายใต้
มาตรการนี้ ผู้ประกอบธุรกจิจะจัดช้ัน
ลูกหนีอ้ย่างไร 

หากลกูหนี้ไดร้บัการจัดช้ันใน Stage ใด ก่อนเข้ามาตรการ 
ให้คงการจดัช้ันตามเดมิ เช่น เดิมหากลกูหนี้อยู่ Stage 2 
(ช้ัน SM) ก็ให้คงช้ันเดิมไดห้ลงัการช่วยเหลือ (Stage 2) 
อย่างไรก็ดี หากมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือพจิารณา
ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนีเ้พิม่เตมิว่าลกูหนี้มี
ความสามารถในการช าระหนี้ตามสัญญาหรือตามเงือ่นไขที่
ตกลงกนั ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิถือปฏิบัติตามหนงัสอืเวียน
ธนาคารแหง่ประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส.(23)ว. 276/2563 
เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไดร้ับผลกระทบ
จากสถานการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย ลงวันที่ 
28 กุมภาพนัธ์ 2563 เช่น หากปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว 
สามารถปรบัเป็น Stage 1 ได ้
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2.3 ในช่วงที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตาม

มาตรการนี้ ผู้ประกอบธุรกจิยังคงรบัรู้
รายได้ดอกเบี้ยค้างรบัได้หรอืไม ่

กรณีสถาบันการเงินและผูป้ระกอบธุรกจิที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน ให้รบัรูร้ายได้ดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาที่พกั
ช าระหนีไ้ด้ตามมาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิที่ถือปฏิบัติและหลักเกณฑ์ของผู้ก ากบั
ดูแล 

กรณี SFIs ให้รับรู้รำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง (accrual 
basis) ตลอดระยะเวลำกำรพักช ำระหน้ีตำมหนังสือเวียน
ฉบับน้ี 

2.4 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้ความช่วยเหลือ
มากกว่ามาตรการที่ ธปท. ก าหนดได้
หรือไม่  

มาตรการตามหนงัสอืเวียนฉบบันีเ้ป็นเพยีงมาตรการข้ันต่ า  
ซึ่งผูป้ระกอบธุรกจิสามารถพิจารณาแนวทางให้ความ
ช่วยเหลือเพิ่มเติมที่ดีกว่ามาตรการข้ันต่ าได ้ซึ่งอาจม ี
ความแตกต่างกันในแต่ละผูป้ระกอบธุรกจิและประเภท
ผลิตภัณฑ์ เช่น ลดอัตราผ่อนช าระข้ันต่ าบัตรเครดิต
เพิ่มเตมิ  เพิ่มวงเงินการพักช าระเงินต้น (และดอกเบี้ย) 
ของสินเช่ือเช่าซื้อรถหรอืรถจักรยานยนต์ 

2.5 ตามหนังสือเวียนฉบบันี้ ธปท. มี
เจตนารมณ์ใหผู้้ประกอบธุรกจิด าเนินการ
ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้สินเช่ือประเภท 
“บัตรเครดิตและสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้
การก ากบัที่มลีักษณะวงเงินหมุนเวียน 
(revolving loan) เช่น สินเช่ือเงินสด
หมุนเวียน” อย่างไร 

ธปท. มีเจตนารมณ์ให้ผูป้ระกอบธุรกิจทุกแหง่ปรับลด
อัตราผ่อนช าระข้ันต่ าลงตามอัตราที่ก าหนดให้กับลูกหนี้
ทุกราย โดยไม่ตอ้งให้ลกูหนี้รอ้งขอ นอกจากนี้ ผูป้ระกอบ
ธุรกิจไมส่ามารถก าหนดจ านวนเงินข้ันต่ าทีลู่กหนี้ต้อง
ช าระ เช่น การประกาศปรับลดอัตราผ่อนช าระข้ันต่ า
ตามอัตราที่ ธปท. ก าหนด แต่ก าหนดเพิ่มว่าการช าระ
ข้ันต่ าดังกล่าวต้องไม่ต่ ากว่า 500 บาท เป็นต้น 

นอกจากนี้ ผูป้ระกอบธุรกจิสามารถพจิารณาให้ความ
ช่วยเหลือแกลู่กหนี้ในรปูแบบอื่นได้ เช่น การแปลงหนี้
จากสินเช่ือประเภท “บัตรเครดิตและสินเช่ือส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับที่มีลักษณะวงเงินหมุนเวียน (revolving 
loan) เช่น สินเช่ือเงินสดหมุนเวียน” มาเป็นสินเช่ือที่มี
ระยะเวลา (term loan) ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ าลง / การพกั
ช าระหนี้ / การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือข้างต้นลง 
เป็นต้น 

ทั้งนี ้ในกรณีบัตรเครดิตที่ผูป้ระกอบธุรกจิและลูกหนี้ 
ได้ตกลงทีจ่ะขอแปลงหนี้จากประเภทสินเช่ือข้างต้นมา
เป็นสินเช่ือทีม่ีระยะเวลา (term loan) ที่มีอัตราดอกเบี้ย
ต่ าลง ธปท. ผอ่นผันให้สามารถท าได้โดยไม่ต้องยกเลิก
บัตรเครดิตได้ 

 


