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ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกส2. 9/2563
เรื่อง การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนีแ้ ละการตัดชาระหนี้
1. เหตุผลในการออกประกาศ
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การก ากั บ ดู แ ลการให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น
อย่างเป็น ธรรม (market conduct) อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน ต่อระบบการเงินไทยและสนับสนุนให้ผู้ให้บริการทางการเงินดาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยื น
ในระยะยาว รวมทั้งช่วยรักษาความสมดุลระหว่างการรักษาวินัยทางการเงิน ความเป็นธรรม และไม่เพิ่มภาระ
จนเกิน สมควรแก่ผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะการกาหนดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามหลักการสาคัญ
4 ประการ ได้แก่ (1) ต้องสะท้อนต้นทุนจริงจากการให้บริการ (2) ต้องไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้บริการ
จนเกินสมควรและคานึงถึงความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ใช้บริการ (3) ต้องไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ซ้าซ้อน และ (4) ต้องเปิดเผยอัตราค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจน
ในช่วงต้นปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ออกหนังสือเวียนกาหนดแนวทางการคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดชาระหนี้ รวมทั้งขอความร่วมมือให้พิจารณาลาดับการตัดชาระหนี้ เพื่อผู้ให้บริการทางการเงิน
ได้แ ก่ สถาบัน การเงิน สถาบันการเงิน เฉพาะกิจ รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกากับที่มิใช่สถาบันการเงิน ให้ปรับปรุงแนวทางการคิดดอกเบี้ยที่ผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบในวงกว้าง
โดยเฉพาะสินเชื่อที่มีลักษณะการผ่อนชาระเป็นงวด ซึ่งได้เริ่มดาเนินการแล้วตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563
ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ดี เพื่อยกระดับความสาคัญในเรื่องดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเห็นควร
ออกเป็นประกาศทดแทนหนังสือเวียน เพื่อให้ผู้ให้บริการทางการเงินถือปฏิบัติในการคิดดอกเบี้ยผิดนัด
ชาระหนี้และลาดับการตัดชาระหนี้สาหรับลูกหนี้ เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกหนี้ที่ค้า งชาระ
มีความแตกต่างกับลูกหนี้ปกติ เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินและพึงอยู่ในวิสัยที่ลูกหนี้จะสามารถกลับมา
จ่ายชาระหนี้ได้ ทาให้ ไ ม่เร่งการเกิด หนี้ด้อยคุณภาพ (Non Performing Loans : NPL) อีกทั้ง
ช่ว ยสนั บสนุนให้ กระบวนการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้มีโอกาสบรรลุผลสาเร็จมากขึ้น และเกิด
ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ โดยได้ขยายขอบเขตเกี่ยวกับการกาหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้
และขยายขอบเขตผู้ให้บริการทางการเงินให้รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใต้ ก ารก ากั บ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ การให้ เ ช่ า แบบลี ส ซิ่ ง ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ การให้ เ ช่ า ซื้ อ ทั้ ง นี้
ไม่รวมผลิตภัณฑ์ให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้
ธุ ร กิ จ ให้ เช่าซื้อ รถยนต์และรถจั กรยานยนต์เ ป็นธุรกิจ ที่ควบคุ มสัญญา และบริ ษัทบริหารสินทรัพย์
เพื่อให้หลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้และลาดับการตัดชาระหนี้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางอ้างอิงในการดาเนินการได้
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2. อานาจตามกฎหมาย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 46
มาตรา 56 และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้และการตัดชาระหนี้ ให้สถาบันการเงิน
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือปฏิบัติตามที่กาหนดในประกาศฉบับนี้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 120/1 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ออกหลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้และการตัดชาระหนี้ ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจถือปฏิบัติ
ตามที่กาหนดในประกาศฉบับนี้
อาศัยอานาจตามความในข้อ 8 ข้อ 11 ข้อ 12 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการ
ที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกากับ) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดชาระหนี้และการตัดชาระหนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่สถาบัน
การเงินถือปฏิบัติตามที่กาหนดในประกาศฉบับนี้
อาศัยอานาจตามความในข้อ 8 ข้อ 11 ข้อ 12 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการ
ที่ ต้ อ งขออนุ ญ าตตามข้ อ 5 แห่ ง ประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ 58 (เรื่ อ ง สิ น เชื่ อ รายย่ อ ย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ออกหลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้และการตัดชาระหนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับที่มิใช่สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามที่กาหนดในประกาศฉบับนี้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 4/1 มาตรา 5 และมาตรา 10 แห่งพระราชกาหนด
บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์
การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้และการตัดชาระหนี้ ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ถือปฏิบัติตามที่กาหนด
ในประกาศฉบับนี้
3. หนังสือเวียนที่ยกเลิก
3.1 ยกเลิกข้อ 2 ของหนังสือที่ ธปท.ฝคง.ว. 31/2563 เรื่อง การคิดดอกเบี้ยและ
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
3.2 ยกเลิกข้อ 1.3 และข้อ 2 ของหนังสือที่ ธปท.ฝคง.ว. 187/2563 เรื่อง การซักซ้อม
เกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
3.3. ยกเลิกข้อ 2 และข้อ 4.3 ของหนังสือที่ ธปท.ฝคง.ว. 188/2563 เรื่อง การคิดดอกเบีย้
และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
4. ขอบเขตการบังคับใช้
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ให้บริการทางการเงิน ดังนี้
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4.1 สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง
4.2 บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินและที่เกี่ยวข้อง ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ ธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง ธุรกิจการให้เช่าซื้อ
และบริษัทบริหารสินทรัพย์
4.3 สถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง
ทั้ งนี้ ธนาคารอิ สลามแห่ งประเทศไทยให้ ปฏิ บั ติ ตามประกาศฉบั บนี้ โดยให้ ค านึ งถึ ง
ความสอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลาม
4.4 ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วย
กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับ) ทุกแห่ง
4.5 ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับตามประกาศ
กระทรวงการคลังว่าด้วยกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
(เรื่อง สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ) ทุกแห่ง
4.6 บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ทุกแห่ง
5. เนื้อหา
5.1 คาจากัดความ
“ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร” หมายความว่ า ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ตามขอบเขตการบั ง คั บ ใช้
ของประกาศฉบับนี้
“ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ ” หมายความว่า ดอกเบี้ยที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกหนี้
ในกรณีผิดนัดชาระหนี้ ซึ่งมีการคิดค่าเสียหายที่กาหนดไว้ล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยในกรณีปกติ
ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไรก็ตาม เช่น ดอกเบี้ย ค่าปรับ เบี้ยปรับ ค่าปรับจากการชาระหนี้ล่าช้า เป็นต้น
“สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ” หมายความว่า สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
“สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ” หมายความว่า สินเชื่อรายย่อย
เพื่ อ การประกอบอาชี พ ภายใต้ก ารกากับ ตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยว่าด้ วยการกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ
“สินเชื่อที่มีการผ่อนชาระเป็นงวด” หมายความว่า สินเชื่อที่มีข้อตกลงกาหนดให้ลูกหนี้
ผ่อนชาระในลักษณะที่เป็น รายงวด (Installment) รวมถึงธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ
เช่น การให้เช่าแบบลีสซิ่ง การให้เช่าซื้อ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจ
ที่ควบคุมสัญญา หรือผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกาหนดยกเว้นต่อไป
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“สินเชื่อหมุนเวียน” หมายความว่า สินเชื่อที่มีลักษณะหมุนเวียนซึ่งสามารถเบิกถอนเงิน
แต่ เ พี ย งบางส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมด และไม่ ไ ด้ ก าหนดให้ ลู ก หนี้ ผ่ อ นช าระในลั ก ษณะที่ เ ป็ น รายงวด
เช่ น สิ นเชื่ อเงิ นกู้ เบิ กเงินเกินบัญชี (overdraft) บั ตรกดเงิ นสด เป็ นต้ น ทั้ งนี้ ไม่ รวมถึ งผลิ ตภั ณฑ์
บัตรเครดิต หรือผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกาหนดยกเว้นต่อไป
5.2 หลักเกณฑ์
5.2.1 การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้
ให้ใช้กับสินเชื่อที่มีการผ่อนชาระเป็นงวดและสินเชื่อหมุนเวียน สาหรับลูกหนี้
รายย่อย และลูกหนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การกาหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ที่เหมาะสม และฐานการคานวณดอกเบี้ย
ผิดนัดชาระหนี้ ควรสอดคล้องกับภาระหนี้ที่ลูกหนี้ค้างชาระตามความเป็นจริง โดยพิจารณาควบคู่ไปกับ
ความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้ (affordability risk) เพื่อสร้างวินัยและสนับสนุนให้ลูกหนี้
สามารถชาระหนี้คืน ลดโอกาสในการผิดนัดชาระหนี้จนเกิดเป็นหนี้เสีย โดยให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
(1) อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้
(1.1) สินเชื่อที่มีการผ่อนชาระเป็นงวดและสินเชื่อหมุนเวียน ให้ผู้ให้บริการ
คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญา
ได้ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี โดยคานึงจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เช่น อัตราดอกเบี้ยปกติ
ตามสั ญ ญาที่ ไ ด้ ส ะท้ อ นความเสี่ ย งของลู ก หนี้ ประวั ติ ก ารจ่ า ยช าระหนี้ เป็ น ต้ น และผู้ ใ ห้ บ ริ การ
ต้องเปิดเผยอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
(1.2) สินเชื่อที่มีกฎหมายกาหนดอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย ค่าปรับ
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ไว้เป็นการเฉพาะ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ สินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ ให้ถือปฏิบัติตามที่กฎหมายเฉพาะนั้นกาหนดด้วย
(2) ฐานการคานวณดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้
(2.1) สินเชื่อที่มีการผ่อนชาระเป็นงวด ให้ผู้ให้บริการคานวณดอกเบี้ย
ผิ ด นั ด ช าระหนี้ บนฐานเงิน ต้น ของค่ างวดที่ลู ก หนี้ ค้า งช าระในแต่ล ะงวดไปจนถึง วันที่ ศ าลรับฟ้อง
เป็นอย่างน้อย ซึ่งการฟ้องคดี1ต่อศาลต้องมีระยะเวลาที่ลูกหนี้ค้างชาระหนีเ้ กินกว่า 90 วันนับแต่วนั ถึง
กาหนดชาระ2

1

ก่อ นการยื่นฟ้อง ผู้ให้บริการควรปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เช่น ขยายระยะเวลาการผ่อนชาระหนี้ ลดอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ให้กับ ลูกหนี้
โดยเฉพาะลูกหนี้ที่มีประวัติการชาระหนี้ดี
2
เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็ นที่มีผลกระทบต่อฐานะของลูกหนี้อย่างมีนัยสาคัญโดยอาศัยอ านาจตามข้ อตกลงในสัญญาหรื อตามกฎหมาย
ในเรื่อ งดัง กล่า ว เช่น ลูก หนี้ต กเป็น ผู้มีห นี้สิน ล้น พ้น ตัว หรือ ถูก พิทัก ษ์ท รัพ ย์ หรือ กระทาการใดอัน อาจเป็น เหตุใ ห้ถ ูก ฟ้อ งล้ม ละลาย
หรือถูกร้องขอให้ล้มละลาย ผู้ให้บริการอาจฟ้องคดีก่อนระยะเวลาค้างชาระหนี้ 90 วัน
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ตั ว อย่ าง ลู กหนี้ กู้ สิ นเชื่ อเพื่ อที่ อยู่ อาศั ย 5,000,000 บาท ผ่ อนช าระ 20 ปี โดยจ่ ายค่ างวด
งวดละ 37,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดอกเบี้ยปกติตามสัญญาในแต่ละปี ดังนี้
ปีที่ 1 - 3 ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
ปีที่ 4 - 6 ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
ปีที่ 7 - 20 ดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี
เมื่อลูกหนี้ชาระค่างวดไปแล้ว 24 งวด ลูกหนี้ได้ผิดนัดชาระงวดที่ 25 ซึ่งค่างวดงวดที่ 25 เป็นเงินต้น
25,700 บาท และดอกเบี้ยปกติตามสัญญา 11,300 บาท (ตามวิธีลดต้นลดดอก)
ตามหลักเกณฑ์ข้อ 5.2.1
ผู ้ใ ห้บ ริก ารจะคิด ดอกเบี ้ย ผิด นัด ช าระหนี ้ (ดอกเบี ้ย ปกติบ วกส่ว นเพิ ่ม ) กับ ลูก หนี ้ร ายนี้
ที่ อั ตราร้ อยละ 8 ต่ อปี (อั ตราดอกเบี้ ยปกติ สู งสุ ดตามสั ญญา ร้ อยละ 7 ต่ อปี และบวกส่ วนเพิ่ ม
ร้ อยละ 1 โดยพิ จารณาจากอั ตราดอกเบี้ ยปกติ และประวั ติ การจ่ ายช าระหนี้ ตามก าหนดตลอด
24 งวดที่ผ่านมา)
ดังนั้น ในงวดที่ 25 ลูกหนี้มียอดที่ต้องจ่ายชาระ ประกอบด้วย
(1) เงินต้น
25,700 บาท
(2) ดอกเบี้ยปกติตามสัญญา
11,300 บาท
(3) ดอกเบี้ยส่วนเพิ่มจากการผิดนัดชาระหนี้ 105.62 บาท (คิดจาก 25,700 x (8-3%) x 30/365)
ยอดที่ต้องจ่ายชาระหนี้รวมทั้งสิ้น (1) + (2) + (3) = 37,105.62 บาท
(2.2) สินเชื่อหมุนเวียน ให้ผู้ให้บริการคานวณดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้
บนฐานเงินต้นที่ค้างชาระทั้งจานวน
(3) ระยะเวลาผ่อนผันไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้
ให้ผู้ให้บริการกาหนดช่วงระยะเวลาการผ่อนผันไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้
(grace period) ในกรณี ที่ ลู ก หนี้ อ าจมี เ หตุ สุ ด วิ สั ย ท าให้ ไ ม่ ส ามารถช าระหนี้ ไ ด้ ต ามก าหนด
โดยสามารถกาหนดเป็นเกณฑ์ภายในของผู้ให้บริการได้
5.2.2 ลาดับการตัดชาระหนี้
ให้ใช้กับสินเชื่อที่มีการผ่อนชาระเป็นงวดและสินเชื่อหมุนเวียน สาหรับลูกหนี้
ทุกกลุ่ม (ลูกหนี้รายย่อย ลูกหนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่)
เพื่ อ ให้ ก ารตั ด ช าระหนี้ ข องผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารมี ม าตรฐานเดี ย วกั น สอดคล้ อ ง
ตามศักยภาพและการจ่ายชาระของลูกหนี้ที่แท้จริง รวมทั้ง ผู้ให้บริการควรคานึงถึงประโยชน์แ ละ
การลดภาระหนี้เงินต้นของลูกหนี้เป็นสาคัญ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงกาหนดให้
(1) สินเชื่อที่มีการผ่อนชาระเป็นงวด ให้ผู้ให้บริการนาเงินที่ได้รับชาระหนี้
ไปตัดชาระหนี้ตามยอดหนี้แต่ละงวด โดยให้ตัดค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของยอดหนี้ที่ลูกหนี้
ค้างชาระนานที่สุดก่อน แล้วจึงค่อยตัดชาระยอดหนี้ที่ค้างชาระนานรองลงมา ตามลาดับ (ตัดชาระหนี้
แบบแนวนอน)
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(2) สินเชื่อหมุนเวียน ให้ผู้ให้บริการนาเงินที่ได้รับชาระหนี้ไปตัดชาระหนี้
โดยให้ตัดค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้น ที่ค้างชาระทั้งหมดได้
โดยให้นาหลักการตามข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 มาใช้กับลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ที่มีการผิดนัดชาระหนี้ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นมาตรฐานขั้นต่า
ผู้ให้บริการสามารถดาเนินการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้มากกว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ เช่น ไม่เรียก
เก็บดอกเบี้ยผิด นั ด ชาระหนี้ เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัต ราหรือจานวนต่ากว่าที่ประกาศฉบับนี้กาหนด
และตัดชาระเงินต้นก่อนเป็นลาดับแรก เป็นต้น
5.2.3 ข้อกาหนดอื่น
ให้ใช้กับสินเชื่อที่มีการผ่อนชาระเป็นงวดและสินเชื่อหมุนเวียน สาหรับลูกหนี้
ทุกกลุ่ม (ลูกหนี้รายย่อย ลูกหนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่)
(1) การแจ้งข้อมูลแก่ลูกหนี้
ผู้ให้บริการต้องแจ้งและแจกแจงรายละเอียดแต่ละรายการที่ลูกหนี้จะต้อง
ชาระหรือจะมีการเรียกเก็บให้ลูกหนี้ทราบ โดยให้ถือปฏิบัติตามที่กาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)
(2) การขายหรือโอนหนี้ไปยังผู้ให้บริการอื่น
ผู้ให้บริการที่ขายหรือโอนหนี้ ต้องนาส่งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหนี้
ที่ขายหรือโอน เช่น สัญญา ตารางการผ่อนชาระหนี้ รวมถึงประวัติการจ่ายและการค้างชาระหนี้
ให้ แ ก่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ รั บ ซื้ อ หรื อ รั บ โอนหนี้ ด้ ว ย เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ รั บ ซื้ อ หรื อ รั บ โอนหนี้ ส ามารถ
คิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้และลาดับการตัดชาระหนี้ต่อจากผู้ให้บริการเดิมได้อย่างต่อเนื่อง
6. บทเฉพาะกาล
6.1 ประกาศฉบั บ นี้ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ รวมถึ ง สั ญ ญาที่ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ นวั น ที่ ป ระกาศฉบั บ นี้
มีผลใช้บังคับและยังมีผลผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ให้บริการกับลูกหนี้ด้วย ยกเว้น สินเชื่อ
ที่มีเจ้าหนี้หลายรายให้สินเชื่อร่วมกัน โดยมีเจ้าหนี้รายใดรายหนึง่ ตั้งอยู่ในต่างประเทศและไม่ได้อยู่ภายใต้
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การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น การให้กู้ยืมร่วม (Syndicated Loan) ที่สถาบันการเงิน
ที่เข้าข่ายข้างต้น ร่วมให้สินเชื่อด้วย เป็นต้น
6.2 ผู้ให้บริการตามข้อ 4.1 - 4.4
(1) หลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ ตามข้อ 5.2.1 ให้เริ่มมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
(2) หลักเกณฑ์ลาดับการตัดชาระหนี้ ตามข้อ 5.2.2 ให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2564
6.3 ผู้ให้บริการตามข้อ 4.5 - 4.6 ให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
7. วันเริ่มต้นบังคับใช้
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3
เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

