แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
(มาตรการแก้หนีอ้ ย่างยั่งยืน)
17 มิถุนายน 2565

หัวข้อบรรยาย
• ภาพรวมมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทไี่ ด้รบั
ผลกระทบจาก COVID-19
• มาตรการแก้หนี้อย่างยัง่ ยืน
• ตัวอย่างการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์

หน้า 2

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์
ก.พ. 63

มิ.ย. 63

ธ.ค. 63

ก.ค. 64

ก.ย. 64

ธ.ค. 64

ธ.ค. 65

ธ.ค. 66

New normal
Covid-19

Lockdown

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ปูพรม (broad-based)

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น (targeted)

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
อย่างยั่งยืน

เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดและ
มาตรการ lockdown ของภาครัฐอย่างเร่งด่วน

สนับสนุนให้ลูกหนี้ที่ยังคงได้รับผลกระทบสามารถ
ขอรับความช่วยเหลือ (opt-in) กับสถาบันการเงินได้

“ระยะยาว – ลึก (หน้าต่่า & step up) –
ยืดหยุ่น – รวดเร็วเป็นวงกว้าง”

เติมเงินใหม่ ผ่านมาตรการสินเชื่อ Soft loan และสินเชื่อฟื้นฟู
ช่องทางช่วยเหลือเพิ่มเติม ผ่านช่องทางทางด่วนแก้หนี้ คลินิกแก้หนี้ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ และหมอหนี้
หน้า 3

สรุปมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ปี 2565 มีอะไรบ้าง ?
เมื่อมีปัญหาเรื่อ งหนี้ ...
1

ติดต่อสถาบันการเงิ น เพื่อขอเข้ามาตรการต่าง ๆ และปรับโครงสร้างหนี้

2

เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของแบงค์ชาติตามประเภทหนี้ และความต้ องการ

* ต้องเป็นหนี้ NPL ก่อน 1 เม.ย. 65 (เข้าร่วมโครงการได้ 1 พ.ค. 65)

หน้า 4

มาตรการแก้หนี้ยั่งยืนจะช่วยตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุด
สถานการณ์เปลีย่ นแปลง : เศรษฐกิจได้รบั ผลกระทบอย่างหนัก “วงกว้าง รุนแรง ยาวนาน ไม่แน่นอนสูง”
มาตรการแก้หนีร้ ะยะยาว
(3 ก.ย. 64)

หลักการ

ธปท. สร้างกลไกผ่านหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลเพือ่ ส่งเสริมให้ สง.ปรับปรุงโครงสร้างหนีร้ ะยะยาว
ให้สะท้อนความสามารถในการช่าระหนีข้ องลูกหนีอ้ ย่างแท้จริงเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดและยัง่ ยืน

ยาว

พิจารณาปรับค่างวดตลอดอายุสญ
ั ญา

ลึก

ยืดหยุ่น

รองรับสถานการณ์ทไี่ ม่แน่นอน

รวดเร็ว

วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนีท้ ี่ชว่ ยลดภาระการจ่ายช่าระหนี้
มากกว่าการขยายระยะเวลา (วิธีสฟ
ี า้ )
(1) ลดภาระหนี้ เช่น ลดดอกเบีย้ คงค้าง
(2) ลดอัตราดอกเบีย้ ตามสัญญา หรือปรับเงือ่ นไขการจ่ายทีใ่ ห้ผลประโยชน์แก่ลกู หนี้
ซึ่งท่าให้ EIR ลดลงหรืออัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ ตามสัญญาลดลง
(3) รับโอนทรัพย์ชา่ ระหนี้
(4) แปลงหนีเ้ ป็นทุน
(5) ปรับ structure ของหนี้จากสัน้ เป็นยาว โดยมีการด่าเนินการร่วมกับ (1)-(4)

สอดคล้องกับความสามารถในการช่าระหนีข้ องลูกหนี้
ดูแลลูกหนีท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจ่านวนมากได้อย่างทันการณ์
วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
โดยการขยายระยะเวลา (วิธสี สี ม้ )

(7) ขยายเวลาการช่าระหนี้
(8) ให้ grace period เงินต้น / ดอกเบีย้
(9) ปรับ structure ของหนีจ้ ากสัน้ เป็นยาวเพียงอย่างเดียว

(6) ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ + ให้ new money
หน้า 5

หลักเกณฑ์จัดชั้นและกันเงินส่ารองที่ยืดหยุ่นช่วยสนับสนุน สง. ให้ช่วยเหลือลูกหนี้
อย่างเหมาะสม (มีผลบังคับใช้ ปี 2565 – 2566)
1. แนวปฏิบตั ิ Significant Increase in
Credit Risk (SICR)

ลูกหนี้ทปี่ รับปรุงโครงสร้างหนีโ้ ดยได้รบั เงื่อนไข
ในการช่วยลดภาระการจ่ายช่าระหนี้
มากกว่าการขยายระยะเวลา (วิธีสีฟา้ )

ลูกหนี้ทปี่ รับปรุงโครงสร้างหนี้
โดยการขยายระยะเวลา (วิธีสีส้ม)

พิจารณาจาก DPD > 30 วันเท่านัน้

SICR

ลดระยะเวลาการติดตามการปฏิบตั ติ ามสัญญา
ท่าให้ปรับ stage ลูกหนีไ้ ด้เร็วขึน้

ติดตามการปฏิบตั ติ ามสัญญาตามเกณฑ์ปกติ
(3 เดือน / 12 เดือน) ก่อนปรับ stage ลูกหนีด้ ขี นึ้

ใช้ current EIR

ใช้ original EIR

จัดชั้นเป็น S1 ได้ทันที

N/A

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
2. การจัดชัน้ หลังปรับปรุงโครงสร้างหนี้
3. การก่าหนดอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง (EIR)

4. การจัดชัน้ กรณีให้สนิ เชือ่ ใหม่
(new money)

Unused credit line
5. การกันเงินส่ารอง unused credit line

ไม่ต้องกันเงินส่ารองส่าหรับ unused credit line ทั้งพอร์ตสินเชือ่
หากมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

หมายเหตุ : ลูกหนี้ที่ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 ตามวิธีสีฟ้า ให้จัดชั้นและกันเงินส่ารองตามแบบวิธีสีฟ้าได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 66
โดยในปี 64 สง. ยังคงสามารถถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส่ารองตามหนังสือที่ ธปท.ฝนส.(23)ว. 276/2563 ได้
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ตัวอย่างการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ – ความเหมาะสมและไม่แย่ลงกว่าเดิม
แนวทางในการพิจารณาว่า
เข้าข่ายวิธีสีฟ้า

เป็นวิธีการให้ความช่วยเหลือที่มากกว่าการขยายระยะเวลา โดย สง. ต้องให้ความช่วยเหลือด้วยวิธี
ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพียงพอ และเมื่อ สง. ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ครั้งถัดไป จะต้องไม่แย่ลงกว่าเดิม
ถือเป็นวิธีสีฟ้า

รายละเอียด

แบบ 1
แบบ 2

1 ก.ย. 63

10 ม.ค. 65

1 ก.ค. 65

สัญญาเดิม

ปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ #1

ปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ #2

อัตราดอกเบี้ย* (%)

10

7

7

ระยะเวลาช่าระหนี้ (ปี)

5

8

10

อัตราดอกเบี้ย* (%)

10

7

8

ระยะเวลาช่าระหนี้ (ปี)

5

8

10

วิธีส?ี
ณ 1 ก.ค. 65
สีฟ้า
สีส้ม

* อัตราดอกเบี้ย หมายถึง EIR หรืออัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตามสัญญา ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น โดย สง. ต้องพิจารณาให้อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงมีความเหมาะสมเพียงพอต่อการช่วยเหลือลูกหนี้
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ตัวอย่างการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ – การปรับปรุงโครงสร้างหนี้สินเชื่อ
ภายใต้มาตรการของทางการ
แนวทางในการพิจารณาว่า
เข้าข่ายวิธีสีฟ้า

กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีลดดอกเบี้ย ให้เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย (EIR หรือ
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตามสัญญา) ก่อน-หลัง กับความเสี่ยงที่แท้จริงของลูกหนี้รายนั้น

การเปรียบเทียบอัตราดอกเบีย้ ส่าหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนีส้ นิ เชื่อภายใต้มาตรการของทางการ เช่น soft loan

อัตราดอกเบี้ย
ของลูกหนีร้ ายนัน้ ตามสัญญา
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

VS

1. กรณีลูกหนีม้ ี
สินเชื่ออืน่ กับ สง.

อัตราดอกเบี้ยของลูกหนี้รายนั้นในสัญญาอื่นๆ
ที่เทียบเคียงกันได้

2. กรณีลูกหนีไ้ ม่มี อัตราดอกเบี้ยที่ สง. คิดกับลูกหนีร้ ายอืน่ ที่อยู่
สินเชื่ออืน่ กับ สง. ในระดับความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับลูกหนี้รายนั้น

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย หมายถึง EIR หรืออัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตามสัญญา
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ตัวอย่างการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ – การให้สินเชื่อใหม่
ในทุกกรณี จะต้องมีการให้สนิ เชือ่ ใหม่อย่างเหมาะสมด้วย

ให้ สง. สามารถจัดว่าเข้าข่ายเป็นวิธีการให้ความช่วยเหลือวิธีสีฟ้าได้ ดังนี้
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 1 ม.ค. 64 – ก่อน 3 ก.ย. 64 ทั้งกรณีให้สนิ เชือ่ ใหม่รว่ มกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
หรือให้เพิม่ เติมในภายหลัง (ทั้งกรณีระบุและไม่ระบุเงื่อนไขการให้สินเชื่อใหม่ไว้ในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิม)

การให้สินเชื่อใหม่ร่วมกับ
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตงั้ แต่ 3 ก.ย. 64 – 31 ธ.ค. 66 (วงเงินประเภทที่ยกเลิกไม่ได้ (committed))
1. กรณีให้สนิ เชือ่ ใหม่รว่ มด้วย ทั้งกรณีทใี่ ห้พร้อมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
หรือก่าหนดว่าจะมีการให้ในอนาคต (ลูกหนี้ต้องรับรู้และมีการระบุเงื่อนไข
ชัดเจนว่าจะให้สินเชื่อใหม่เป็นลายลักษณ์อักษรในข้อตกลงหรือสัญญา)

ให้จัดชั้นและกันเงินส่ารองตามวิธีสีฟ้าได้
ตั้งแต่วันที่ท่าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้

2. กรณีให้สนิ เชือ่ ใหม่เพิม่ เติมในภายหลัง

ให้จัดชั้นและกันเงินส่ารองตามวิธีสีฟ้าได้
ตั้งแต่วันที่ท่าสัญญาว่าจะให้สินเชื่อใหม่

ไม่สามารถใช้การให้สินเชือ่ ใหม่มารวมพิจารณากับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เป็นสีฟา้ ได้
การให้สินเชื่อใหม่ก่อน
ยกเว้น* สง. (1) ให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกหนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 - 30 ก.ย. 65 และ (2) ต่อมาได้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รายนั้นในภายหลัง ไม่เกิน 31 ธ.ค. 66 ให้สามารถเข้าข่ายเป็นกลุ่มสีฟ้าได้
* เนื่องจากสถานการณ์ของ COVID-19 ยังมีความไม่แน่นอนสูง รวมถึงมีสถานการณ์ความขัดแย้งในต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการฟื้นตัวของลูกหนี้ที่คาดการณ์ไว้
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ตัวอย่างการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ - การจัดชั้นหนี้ลูกหนี้ธุรกิจ
แนวทางการจัดชั้นลูกหนี้ธุรกิจ
วิธีการช่วยเหลือภาพรวม

จัดชั้นรายบัญชี แต่หากลูกหนี้ธุรกิจมีบัญชีที่กระแสเงินสดเกี่ยวเนื่องกัน ก็ให้พิจารณาจัดชั้น
เป็นรายลูกหนี้ โดยพิจารณาตามประโยชน์ที่ลูกหนี้ได้รับในภาพรวม
แนวทางการให้จดั ชัน้ และกันเงินส่ารอง
บัญชีที่ให้ความช่วยเหลือด้วยวิธีสีฟ้า

วิธีสีฟ้า
เช่น ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วย
วิธีสีฟ้า 4 บัญชีจากทั้งหมด 5 บัญชี

วิธีสีส้ม
เช่น ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วย
วิธีสีฟ้า 1 บัญชีจากทั้งหมด 5 บัญชี

บัญชีที่ให้ความช่วยเหลือด้วยวิธีสีส้ม

จัดชั้นและกันเงินส่ารองตามวิธีสีฟ้า
จัดชั้นและกันเงินส่ารองตามวิธีสีฟ้า

จัดชั้นและกันเงินส่ารองตามวิธีสีส้ม

*กรณีที่ สง. ไม่สามารถแยกได้ว่าแต่ละบัญชีปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามวิธีสีฟ้า / สีส้ม ก็ให้จัดชั้นและกันเงินส่ารองตามวิธีสีส้มทัง้ หมด
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ค่าถาม-ค่าตอบ
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