คู่มือเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ

โครงการพักทรัพย์ พักหนี้
(Asset Warehousing)

โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing)
สนับสนุนการรับโอนทรัพย์ชาระหนี้
โดยให้สิทธิซื้อคืนและเช่าทรัพย์เพื่อนาไปประกอบธุรกิจต่อ
วงเงินสินเชื่อรวม 100,000 ล้านบาท

กลไกของโครงการ
ลูกหนี้ชาระหนี้

สถาบันการเงินบริหารจัดการทรัพย์

นำทรัพย์มำชำระหนี้

ในช่วง 3-5 ปี
ให้สิทธิแรก (first rights)

ผู้ประกอบธุรกิจ

สถาบันการเงิน

ลดภำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย)

กับผู้ประกอบธุรกิจรำยเดิม

ซื้อทรัพย์คืน หรือสำมำรถเช่ำทรัพย์ได้

ราคาซื้อทรัพย์คืน
ราคาซื้อคืน

ราคาที่รับโอน

carrying cost

ค่าใช้จ่ายอื่น

(ค่ำดูแลทรัพย์ที่จ่ำยจริง)

(1% ต่อปีของรำคำรับโอน)

ค่าเช่า

(เฉพำะกรณี
ผู้ประกอบธุรกิจเช่ำทรัพย์)

ประโยชน์ของโครงการ
หยุดภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเท่ากับมูลค่าตีโอนทรัพย์
และมีสภาพคล่องไปใช้ดูแลธุรกิจได้มากขึ้น
ประคองกิจการและ
รักษาการจ้างงาน

ผู้ประกอบธุรกิจมีโอกาส
กลับมาเปิดกิจการในอนาคต

มีโอกาสที่จะได้ซื้อทรัพย์คืน
ในราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรม
(ไม่ถูกกดรำคำทรัพย์ (fire sale))

มีสิทธิแรกที่จะขอเช่าทรัพย์
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจต่อไป
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หน้ำ 1

 โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing) คืออะไร
เป็นกลไกการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจเพื่อหยุดภาระหนี้ชั่วคราว
โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจโอนทรัพย์เพื่อชาระหนี้และมีสิทธิในการซื้อคืนกลับได้ใน 3-5 ปี
โดยในระหว่างนั้น ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเช่าทรัพย์เพื่อนาไปประกอบธุรกิจต่อได้

ลูกหนี้ชาระหนี้

สถาบันการเงินบริหารจัดการทรัพย์
ในช่วง 3-5 ปี

นำทรัพย์มำชำระหนี้

ให้สิทธิแรก (first rights)

กับผูป้ ระกอบธุรกิจรำยเดิม

สถำบันกำรเงิน

ซื้อทรัพย์คืน1 หรือสำมำรถเช่ำทรัพย์ได้2

ผู้ประกอบธุรกิจ
ลดภำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย)

คุณสมบัติผู้ประกอบธุรกิจ


ไม่กาหนดประเภททรัพย์

บุคคลทีจ่ ดทะเบียนและประกอบธุรกิจในไทย

เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินนั้นอยูแ่ ล้วก่อนวันที่
1 มี.ค. 64 และไม่เป็น NPL ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62
 ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน


แต่ต้องเป็นหลักประกันสาหรับสินเชื่อธุรกิจ
กับสถาบันการเงินก่อนวันที่ 1 มี.ค. 64
 ตัวอย่างของทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว เช่น
โรงแรม ค้าส่งค้าปลีก โรงงาน โรงพยาบาล
อาคารพาณิชย์


และมีสถานประกอบการในไทย

ในระหว่าง 3-5 ปี สถาบันการเงินไม่สามารถนาทรัพย์ที่รับโอนไปขายให้บุคคลอื่นได้
เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจมีหนังสือแจ้งสถาบันการเงินว่าไม่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อทรัพย์ดังกล่าวคืน

ราคาซื้อทรัพย์หลักประกันคืน
ราคาซื้อคืน

จำนวนเงินที่ต้องจ่ำย
เมื่อครบกำหนด

ราคาที่รับโอน

carrying cost

(1% ต่อปีของรำคำรับโอน)

ค่าใช้จ่ายอื่น3

(ค่ำดูแลทรัพย์ที่จ่ำยจริง)

ค่าเช่า4

(เฉพำะกรณี
ผูป้ ระกอบธุรกิจเช่ำทรัพย์)

ถ้าอยากเช่าทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งใช้สิทธิการเช่าภายใน 15 วันนับแต่วันที่รบั โอนทรัพย์
1/ ผู้ที่มีสิทธิซื้อทรัพย์คืน ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นลูกหนี้ของสถำบันกำรเงิน / เจ้ำของทรัพย์หลักประกันที่โอนชำระหนี้ให้กับสถำบัน กำรเงิน /
บุคคลที่ลูกหนี้หรือเจ้ำของทรัพย์หลักประกัน ให้ควำมยินยอมหรือแจ้งเป็นหนังสือให้เป็นผู้มีสิทธิซื้อ ทรัพย์หลักประกัน คืน
2/ ผู้ที่มีสิทธิเช่ำทรัพย์ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นลูกหนี้ของสถำบันกำรเงิน / เจ้ำของทรัพย์หลักประกันที่โอนชำระหนี้ให้กับสถำบันกำรเงิน
3/ ถ้ำผู้ประกอบธุรกิจเช่ำ และดูแลทรัพย์ เอง จะไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลทรัพย์
4/ กรณีผู้ประกอบธุรกิจไม่เช่ำทรัพย์จำกสถำบันกำรเงินแล้วมีบุคคลอื่นมำเช่ำทรัพย์นั้นแทน จะไม่สำมำรถนำเงินค่ำเช่ำทีบ่ ุคคลอื่นจ่ำยให้กบั
สถำบันกำรเงินมำหักจำกรำคำซื้อคืนได้

หน้ำ 2

สิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจควรพิจารณาก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ

 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์จะโอนไปเป็นของสถาบันการเงิน
แต่มีสิทธิซื้อทรัพย์คืน / เช่าทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจต่อไปได้

 เงื่อนไขการซื้อทรัพย์คืน

 เงื่อนไขการเช่าทรัพย์

ผู้มีสิทธิซื้อทรัพย์คืน ได้แก่

ผู้มีสิทธิเช่าทรัพย์ ได้แก่

หรือ

หรือ

ผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของทรัพย์

หรือ

บุคคลอื่น

ที่ผู้ประกอบธุรกิจ / เจ้ำของทรัพย์
กำหนดให้มีสิทธิซื้อคืน

เงื่อนไข
แจ้งความประสงค์
ขอซื้อทรัพย์คืน

ผู้ประกอบธุรกิจ

เจ้าของทรัพย์

เงื่อนไข
ภายใน 3 - 5 ปี

(นับแต่วันที่โอนทรัพย์)

สิ่งที่ต้องระวังเพราะ
อาจทาให้เสียสิทธิซื้อคืน
ไม่ดูแลรักษำทรัพย์ ทำให้ทรัพย์ที่โอนเสียหำย
รื้อถอน ย้ำย หรือทำให้เสื่อมค่ำ ฯลฯ

แจ้งความประสงค์
ขอเช่าทรัพย์
เพื่อประกอบธุรกิจต่อ

ภายใน 15 วัน

(นับแต่วันที่โอนทรัพย์)

อัตราค่าเช่า
ตามที่ตกลงกับสถาบันการเงิน

ผู้ที่มีสิทธิซื้อทรัพย์คืน ถูกศำลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เพรำะอยู่ในสถำนะที่ไม่สำมำรถซื้อทรัพย์คืน
มีกำรผิดนัดชำระหนี้จนทำให้สถำบันกำรเงิน
ยกเลิกข้อตกลงกำรผ่อนชำระหนี้ (ตำมสัญญำ
ปรับโครงสร้ำงหนี้) และไม่แสดงเจตนำว่ำจะซื้อคืน
ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำก
สภำบันกำรเงิน

การไม่เช่าทรัพย์
ไม่ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ / เจ้าของทรัพย์
เสียสิทธิในการซื้อทรัพย์หลักประกันคืน
หน้ำ 3

 โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ มีประโยชน์อย่างไร
ประเทศ
ช่วยประคับประคองเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาทีม่ ีความไม่แน่นอนสูง

ผู้ประกอบธุรกิจ
หยุดภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเท่ามูลค่าตีโอนทรัพย์
และมีสภาพคล่องไปใช้ดูแลธุรกิจได้มากขึ้น
ประคองกิจการและ
รักษาการจ้างงาน

ผู้ประกอบธุรกิจมีโอกาส
กลับมาเปิดกิจการในอนาคต

มีโอกาสที่จะได้ซื้อทรัพย์คืน
ในราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรม
(ไม่ถูกกดรำคำทรัพย์ (fire sale))

มีสิทธิแรกที่จะขอเช่าทรัพย์
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจต่อไป

สถำบันกำรเงิน
สถาบันการเงินมีทางเลือกเพิ่มเติมในการดูแลผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มต่าง ๆ

สิ่งที่ ธปท. และ ภาครัฐ ช่วยเหลือในโครงการนี้
ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สิน

สนับสนุนสภาพคล่อง
ให้สถาบันการเงิน
รับตีโอนทรัพย์ตาม
โครงการพักทรัพย์ พักหนี้

ธปท.

ผ่อนปรนหลักเกณฑ์
กากับดูแลสถาบันการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรม

(ทั้งขารับโอนและขาซื้อคืนทรัพย์)

ภาครัฐ

ยกเว้นค่าธรรมเนียม (เกี่ยวกับการจานอง
อสังหาริมทรัพย์และอาคารชุด และจดทะเบียน
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ) กรณีมีการกู้ยืม
เงินเพื่อซื้อทรัพย์ตามโครงการคืน

ทั้งนี้ สถาบันการเงินจะต้องยื่นขออนุมัติการตีโอนทรัพย์ภายใต้โครงการดังกล่าวต่อ ธปท. ตามกระบวนการที่กาหนด

หน้ำ 4

 ตัวอย่างการโอนทรัพย์ตาม โครงการพักทรัพย์ พักหนี้
ตัวอย่ำงนี้เป็นเพียงตัวอย่ำงเพื่อให้ เข้ำใจหลักกำรของโครงกำรพักทรัพย์ พักหนี้ เท่ำนั้น
(รำยละเอียดและเงื่อนไขกำรเข้ำโครงกำรจริงจะขึ้นกับข้อตกลงระหว่ำงลูกค้ำและสถำบันกำรเงิน )

ตัวอย่ำง

นำย A
เป็นหลักประกัน



นำย A เป็นผู้ประกอบกำรโรงแรม



มีสินเชื่อธุรกิจกับสถำบันกำรเงิน ก. ตั้งแต่ 1 ม.ค. 62



โดยมีโรงแรมและที่ดินเป็นหลักประกัน



สถำบันกำรเงิน ก.

ซึ่งที่ผ่ำนมำ นำย A เป็นลูกหนี้ดีมำโดยตลอด
(ไม่เคยค้ำงชำระหนี)้

ต่อมำ เกิดกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19)

ทำให้นำย A ขำดรำยได้เนื่องจำกมีลูกค้ำมำใช้บริกำรลดลงอย่ำงมำก

นำย A

สถำบันกำรเงิน ก.

นำย A ติดต่อกับสถำบันกำรเงิน ก. แล้ว
จึงตัดสินใจเข้ำโครงกำรพักทรัพย์ พักหนี้

โดยนำย A ได้โอนทรัพย์หลักประกัน (โรงแรมและที่ดิน) เพื่อชำระหนี้สถำบันกำรเงิน ก.
และตั้งใจจะซื้อคืนทรัพย์ในปีที่ 3

หน้ำ 5

ตัวอย่ำง : นำย A เข้ำโครงกำรพักทรัพย์ พักหนี้
โรงแรมและที่ดินมูลค่ำ 120 ล้านบาท

โอนชำระหนี้

ภำระหนี้คงค้ำง 100 ล้านบาท
นำย A

สถำบันกำรเงิน ก.
ทำให้ภำระหนี้เดิมลดลง

ระยะเวลำซื้อคืนภายในปีที่ 3

และตกลงโอนชำระที่รำคำ 100 ล้านบาท
เพื่อปิดภำระหนี้ทั้งหมด ไม่มีหนี้เหลือหลังโอน

วิธีกำรคำนวณ รำคำซื้อคืน ที่จ่ำยให้สถำบันกำรเงิน เมื่อครบกำหนดปีที่ 3
ราคาซื้อคืน

รำคำทรัพย์
ที่รับโอน

carrying cost

1% ต่อปีของราคารับโอน

ขึ้นกับว่าใครเป็น
คนดูแลทรัพย์

ค่ำเช่ำทรัพย์

สถาบันการเงินดูแล

กรณี 1
เข้ำโครงกำร
แต่จะไม่เช่ำทรัพย์

ค่ำใช้จ่ำยอื่น

100 ล้านบาท

กรณีที่ 1

3 ล้านบาท
สาหรับ 3 ปี

5 ล้านบาท
สาหรับ 3 ปี

ทั้งหมด 108 ล้านบาท

กรณี 2
เข้ำโครงกำร
และจะเช่ำทรัพย์

100 ล้านบาท

กรณีที่ 2

3 ล้านบาท
สาหรับ 3 ปี

ไม่มี

2.1 ล้านบาท

เพราะผู้ประกอบธุรกิจดูแลเอง จ่ายค่าเช่าปีละ 7 แสนบาท

ทั้งหมด 100.9 ล้านบาท

หากนาย A สินเชื่อเดิมอัตรำดอกเบี้ย 8% ต่อปี สถำบันกำรเงินลดดอกเบี้ยปีแรกให้เหลือ 5% ต่อปี
ไม่เข้าโครงการ
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้
(ช่วง 3 ปีแรก)

เงินที่นำย A ต้องจ่ำยในปีที่ 1-3
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ดอกเบี้ย

21 ล้านบาท

ตามที่ได้จ่ายไปจริง

(5+8+8)
ผู้ประกอบธุรกิจดูแลเอง
แล้วแต่สถาบันการเงินกาหนด

ยอดหนี้ที่เหลือที่ต้องจ่ำย ณ ปีที่ 3

100 ล้านบาท
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 โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ ต่างจากการปรับโครงสร้างหนี้ อย่างไร
โดยปกติ ทำงเลือกแรกเมื่อธุรกิจมีปัญหำคือกำรเจรจำกับเจ้ำหนี้เพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ เช่น ยืดระยะเวลำ
ผ่อนชำระ ลดค่ำงวด ซึ่งอำจมีกำรโอนทรัพย์ชำระหนี้และเจ้ำหนี้สำมำรถขำยให้บุคคลอื่นได้ หรืออำจทำสัญญำ
ขำยทรัพย์ให้ผู้ประกอบธุรกิจเดิมที่รำคำตลำดในอนำคต ซึ่งไม่สำมำรถกำหนดรำคำได้ชัดเจน

แต่โครงกำรพักทรัพย์ พักหนี้ ให้โอกำสซื้อคืนที่รำคำที่คงที่และใกล้เคียงต้นทุนที่โอนไป

โครงการพักทรัพย์ พักหนี้
กรรมสิทธิ์โอนไปเป็นของสถาบันการเงิน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ แต่ มีสิทธิซื้อคืน
มีสิทธิ
ภายใน 3-5 ปี เช่าทรัพย์

1. เจ้าของ

2. ภาระหนี้เดิม
3. เงินที่ต้องจ่าย
ในแต่ละงวด

4. การคิดอัตรา
ดอกเบี้ย และ
ค่าใช้จ่ายอื่น

ลดลงตามราคา

ที่โอนทรัพย์ชาระหนี้
อยู่ในรูปค่าเช่า

(กรณีมีกำรเช่ำทรัพย์หลังโอนชำระหนี้)

และเงินค่าเช่าแต่ละงวด
จะถูกนาไปหักจากราคาซื้อคืน

carrying cost 1% ต่อปี
(ของรำคำที่รับโอน)

ค่าใช้จ่ายอื่น

(ค่ำดูแลรักษำทรัพย์ทไี่ ด้จ่ำยจริง)
ไม่มีดอกเบี้ยสำหรับยอดหนี้ที่ตีโอนเนื่องจำกหนี้หำยไป

5. การรายงาน
ข้อมูลเครดิต
(NCB)

ปรับโครงสร้างหนี้ด้วยเงื่อนไขอื่น
เจ้าของทรัพย์หลักประกัน
ยังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์

ลดลงตามเงื่อนไขการผ่อนชาระหนี้
ที่ได้เจรจากับสถาบันการเงิน

ดอกเบี้ยและเงินต้น
ตามจานวนได้เจรจากับสถาบันการเงิน
อัตราดอกเบี้ย
ตามที่ได้เจรจากับสถาบันการเงิน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ตามที่ได้เจรจากับสถาบันการเงิน

กรณี 1 : โอนทรัพย์แล้วสามารถ
ชาระหนี้เดิมได้ท้ังหมด
รายงานสถานะว่าปิดบัญชีหนี้เดิม
กรณี 2 : โอนทรัพย์แล้วยังมีหนี้คงค้าง
และสถาบันการเงินทาการปรับโครงสร้างหนี้

ยังมียอดหนี้ใน NCB เช่นเดิม
และรายงานปรับโครงสร้างหนี้
เฉพาะกรณีก่อนปรับโครงสร้างหนี้
เป็นลูกหนี้ NPL

รายงานปรับโครงสร้างหนี้
เฉพาะกรณีก่อนเข้าโครงการ
เป็นลูกหนี้ NPL
หน้ำ 7

วิธีการคานวณ จำนวนเงินที่ต้องจ่ำยทั้งหมด ใน 3 ปี
โดยเปรียบเทียบวิธีการคานวณระหว่าง
โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ และการปรับโครงสร้างหนี้
ตัวอย่ำง

นำย A
เป็นหลักประกัน



นำย A เป็นผู้ประกอบกำรโรงแรม



มีสินเชื่อธุรกิจกับสถำบันกำรเงิน ก. ตั้งแต่ 1 ม.ค. 62



โดยมีโรงแรมและที่ดินเป็นหลักประกัน



สถำบันกำรเงิน ก.

ซึ่งที่ผ่ำนมำ นำย A เป็นลูกหนี้ดีมำโดยตลอด
(ไม่เคยค้ำงชำระหนี้)

รำยละเอียดเพิ่มเติม
โรงแรมและที่ดินมูลค่ำ
120 ล้านบาท



ภำระหนี้คงค้ำงมูลค่ำ
100 ล้านบาท

ถ้ำเข้ำโครงกำรพักทรัพย์ พักหนี้ : จะซื้อทรัพย์คืนภายในปีที่ 3
ถ้ำปรับโครงสร้ำงหนี้ : ใน 3 ปีแรก ได้รับการพักเงินต้น (ไม่ต้องจ่ำยเงินต้น)
โดยลดอัตรำดอกเบี้ย ปีที่ 1 : 5% ต่อปี (ลดจำกเดิม 8% ต่อปี)
ปีที่ 2 เป็นต้นไป : 8% ต่อปี

หน้ำ 8

วิธีการคานวณ จำนวนเงินที่ต้องจ่ำยทั้งหมด ใน 3 ปี
แบบที่ 1 เข้ำร่วมโครงกำรพักทรัพย์ พักหนี้ แต่ไม่เช่าทรัพย์ระหว่างนั้น
เงินที่ต้องจ่าย

โครงการพักทรัพย์ พักหนี้
จำนวนเงินที่ต้องจ่ำย

ปรับโครงสร้างหนี้ด้วยเงื่อนไขอื่น

ยอดหนี้คงค้ำง

จำนวนเงินที่ต้องจ่ำย

ยอดหนี้คงค้ำง

ปีที่ 1

(เพราะชาระหนี้เดิมแล้ว)

ไม่มี

ดอกเบี้ย 5 ล้ำนบำท

100 ล้ำนบำท

ปีที่ 2

(เพราะชาระหนี้เดิมแล้ว)

ไม่มี

ดอกเบี้ย 8 ล้ำนบำท

100 ล้ำนบำท

ปีที่ 3

รำคำซื้อคืน 108 ล้ำนบำท

(เพราะชาระหนี้เดิมแล้ว)

ไม่มี

ดอกเบี้ย 8 ล้ำนบำท

100 ล้ำนบำท

สรุป

จานวนเงินที่ต้องจ่าย
(รวม 3 ปี)

ยอดหนี้คงค้าง
ณ สิ้นปีที่ 3

จานวนเงินที่ต้องจ่าย
(รวม 3 ปี)

ยอดหนี้คงค้าง
ณ สิ้นปีที่ 3

108 ล้านบาท

ไม่มียอดหนี้
คงค้าง

21 ล้านบาท

ยอดหนี้คงค้าง
100 ล้านบาท

(5 + 8 + 8)

แบบที่ 2 เข้ำร่วมโครงกำรพักทรัพย์ พักหนี้ และเช่าทรัพย์ระหว่างนั้น
เงินที่ต้องจ่าย

โครงการพักทรัพย์ พักหนี้

ปรับโครงสร้างหนี้ด้วยเงื่อนไขอื่น

จำนวนเงินที่ต้องจ่ำย

ยอดหนี้คงค้ำง

จำนวนเงินที่ต้องจ่ำย

ยอดหนี้คงค้ำง

ปีที่ 1

ค่ำเช่ำ 0.7 ล้ำนบำท

(เพราะชาระหนี้เดิมแล้ว)

ไม่มี

ดอกเบี้ย 5 ล้ำนบำท

100 ล้ำนบำท

ปีที่ 2

ค่ำเช่ำ 0.7 ล้ำนบำท

(เพราะชาระหนี้เดิมแล้ว)

ไม่มี

ดอกเบี้ย 8 ล้ำนบำท

100 ล้ำนบำท

(เพราะชาระหนี้เดิมแล้ว)

ไม่มี

ดอกเบี้ย 8 ล้ำนบำท

100 ล้ำนบำท

จานวนเงินที่ต้องจ่าย
(รวม 3 ปี)

ยอดหนี้คงค้าง
ณ สิ้นปีที่ 3

จานวนเงินที่ต้องจ่าย
(รวม 3 ปี)

ยอดหนี้คงค้าง
ณ สิ้นปีที่ 3

103 ล้านบาท
ค่าเช่า + ราคาซื้อคืน
(0.7x3) + 100.9

ไม่มียอดหนี้
คงค้าง

ดอกเบี้ย 21 ล้านบาท
(5 + 8 + 8)

ยอดหนี้คงค้าง
100 ล้านบาท

ปีที่ 3

สรุป

ค่ำเช่ำ 0.7 ล้ำนบำท
รำคำซื้อคืน 100.9 ล้ำนบำท

หน้ำ 9

 หากประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ ต้องทาอย่างไร
ตรวจสอบคุณสมบัติ และเงื่อนไขที่สาคัญ
คุณสมบัตขิ องบุคคล

ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

 บุคคลธรรมดา / นิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย
 สถานประกอบการและประกอบธุรกิจในไทย
 เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินนั้นอยู่แล้วก่อนวันที่
1 มี.ค. 64 และไม่เป็น NPL ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62

 ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน

ประเภททรัพย์ที่สามารถ

โอนชาระหนี้ให้สถาบันการเงิน

 เป็นทรัพย์ที่เป็นหลักประกันตามกฎหมายไทย
กับสถาบันการเงิน

 เป็นทรัพย์ที่เป็นหลักประกันชาระหนี้

สินเชื่อธุรกิจ กับสถาบันการเงิน ก่อนวันที่
1 มี.ค. 64

ศึกษาทาความเข้าใจเงื่อนไข สิทธิประโยชน์ และข้อดี-ข้อเสียของการเข้าโครงการ
ศึกษาได้ที่เอกสารฉบับนี้ และช่องทางอื่น เช่น
เว็บไซต์ ธปท.
(www.bot.or.th/covid19)

Social Media ของ ธปท.

Call Center
หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-283-6112
ทำงอีเมล : FinRehab@bot.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
สถาบันการเงินที่ท่านใช้บริการอยู่
ทุกวันทาการของสถาบันการเงิน

เช่น Facebook ธปท.

จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่สถาบันการเงินแต่ละแห่งกาหนด
จัดเตรียมเอกสารที่แสดงถึง

 ศักยภาพของทรัพย์
 โอกาสการกลับมาทาธุรกิจในระยะยาว
 ความสามารถในการเช่า / ดูแลทรัพย์
 ความสามารถในการซื้อทรัพย์คืน
 เจตนารมณ์และความตั้งใจของ
ผู้ประกอบธุรกิจ

 ผู้ประกอบธุรกิจมีการปรับตัว

เพื่อให้พร้อมทาธุรกิจต่อจากนี้ได้

ตัวอย่างเอกสาร
 การดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในช่วงการระบาด

COVID-19 เช่น ลดสต๊อกสินค้า ลดพนักงาน
 จัดทาเอกสารแสดงกระแสเงินสด (Cash flow)
จนถึงต้นปี 66 หรืออย่างน้อย 1.5 ปีข้างหน้า
(เพื่อประมาณการรายได้และเงินทุนหมุนเวียนที่ต้องใช้)

 จานวนเงินส่วนตัวของเจ้าของกิจการที่จะ

ลงทุนเพิ่มในช่วง COVID-19
 รายการสินทรัพย์ที่เปลี่ยนสภาพเป็นเงินทุน
ในช่วง COVID-19
 แผนธุรกิจในอนาคต

เงื่อนไขในสัญญา : ธปท. ได้จัดทาข้อความมาตรฐานในประเด็นสาคัญสาหรับ

ให้สถาบันการเงินนาไปบรรจุในสัญญา (รายละเอียดตามภาคผนวก) และ ธปท. ได้พิจารณา
ต้นแบบสัญญาของสถาบันการเงิน ก่อนนาไปใช้ในการเจรจากับผู้ประกอบธุรกิจแล้ว
หน้ำ 10

 คาถาม-คาตอบ (FAQ)
Q1 : ธุรกิจโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญำตประกอบธุรกิจ
สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรได้หรือไม่
ธปท. ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติว่ำต้องเป็นผูท้ ี่ได้รับอนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรม
เพื่อเปิดโอกำสให้ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเข้ำถึงควำมช่วยเหลือได้อย่ำงกว้ำงขวำง
อย่ำงไรก็ดี ในทำงปฏิบัติ สถำบันกำรเงินอำจมีควำมกังวลว่ำ เมื่อตีโอนทรัพย์มำแล้ว
หำกมีประเด็นเรื่องใบอนุญำตในอนำคต สถำบันกำรเงินจะมีควำมเสี่ยงและอำจเกิดปัญหำ
หำกผู้ประกอบธุรกิจไม่มำซือ้ คืนทรัพย์

Q2 : ทาไม ธปท. ไม่กาหนดราคาตีโอนทรัพย์
เนื่องจำกทรัพย์ที่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรนั้น มักมีลักษณะเฉพำะตัวที่ทำให้มูลค่ำ
แตกต่ำงกันออกไป ดังนั้นกำรกำหนดรำคำรับโอนโดยภำครัฐ (เช่น ให้คิดเป็นอัตรำส่วน x%
ต่อมูลค่ำประเมินทรัพย์) อำจไม่เหมำะสม และเป็นอุปสรรคในทำงปฏิบัติ ที่อำจทำให้ทรัพย์
บำงประเภทไม่สำมำรถเข้ำโครงกำรได้
ดังนั้น ภำครัฐจึงออกแบบกลไกทีม่ ีควำมยืดหยุ่น โดยให้เป็นไปตำมกำรตกลงกัน
ของคู่สัญญำ


หำกทรัพย์ที่ตีโอนมีมูลค่ำทรัพย์มำกกว่ำยอดหนี้คงค้ำง : เมื่อครบกำหนดแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจ
ก็สำมำรถซือ้ คืนได้ในรำคำเดิมที่ไม่สูง (ไม่รวมค่ำใช่จ่ำยเก็บรักษำและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมจริง)



หำกทรัพยี่ตีโอนมีมูลค่ำทรัพย์น้อยกว่ำยอดหนี้คงค้ำง : ทำให้เหลือหนี้คงค้ำงหลังตีโอน
ธปท. ได้กำหนดให้สถำบันกำรเงินปรับโครงสร้ำงหนี้ให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถ
ในกำรชำระหนี้ หรืออำจพิจำรณำพักชำระหนี้ตลอดช่วงที่อยูใ่ นโครงกำรได้
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 คาถาม-คาตอบ (FAQ) (ต่อ)
Q3 : ธปท. กำหนด “สัญญำมำตรฐำน” พักทรัพย์ พักหนี้ หรือไม่
ธปท. กำหนด “ข้อควำมมำตรฐำน” ในประเด็นสำคัญ ได้แก่ สิทธิในกำรซื้อทรัพย์คืน
ของผู้ประกอบธุรกิจ รำคำซื้อคืน และสิทธิในกำรเช่ำทรัพย์ระหว่ำงช่วงระยะเวลำ
ภำยใต้โครงกำรฯ
สถำบันกำรเงินต้องนำข้อควำมมำตรฐำนดังกล่ำวใส่ในสัญญำ และต้องนำส่ง
ร่ำงสัญญำให้ ธปท. พิจำรณำก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ
เมื่อคู่สัญญำลงนำมแล้ว สถำบันกำรเงินต้องส่งสัญญำมำให้ ธปท. เพื่อใช้ประกอบ
กำรอนุมัติเข้ำโครงกำรฯ ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่ำผู้ประกอบธุรกิจจะได้รับกำรช่วยเหลือ
ตรงตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย (ท่ำนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดถ้อยคำมำตรฐำน
ในสัญญำได้ที่ภำคผนวก (Appendix) ของคู่มือฉบับนี้)

Q4 : เมื่อตีโอนทรัพย์ไปแล้ว สถำบันกำรเงินจะยอมขำยคืนให้
ภำยในระยะเวลำและรำคำที่ตกลงไว้จริงหรือไม่
ธปท. ออกแบบกลไกของโครงกำรพักทรัพย์ พักหนี้ ผ่ำนกำรออกกฎหมำยเพื่อ
สร้ำงควำมมั่นใจว่ำภำยใต้ระยะเวลำของโครงกำร ผู้ประกอบธุรกิจจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิ
ซื้อทรัพย์คืนเท่ำนั้น โดยสถำบันกำรเงินไม่สำมำรถนำไปขำยให้บุคคลอื่นภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนดได้ เว้นแต่จะได้รับแจ้ง จำกผู้ประกอบธุรกิจเป็น หนังสือว่ำไม่ประสงค์จะใช้
สิทธิซื้อทรัพย์คืน
นอกจำกนี้ ธปท. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำซื้อทรัพย์คืนไว้อย่ำงชัดเจน
ตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 4/2564 เรื่อง มำตรกำรสนับสนุนกำรรับโอน
ทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ ภำยใต้พระรำชกำหนดกำรให้ควำมช่วยเหลือและฟื้นฟู
ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 เม.ย. 64
ถ้ำสถำบันกำรเงินไม่ยอมขำยคืนทั้งที่ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตำมสัญญำ ผู้ประกอบธุรกิจ
สำมำรถร้องเรียนมำยัง ธปท. ได้ที่ Call Center (หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-283-6112
หรือทำงอีเมล : FinRehab@bot.or.th)
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 คาถาม-คาตอบ (FAQ) (ต่อ)
Q5 : สำมำรถกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินเพื่อมำซื้อทรัพย์คืนได้หรือไม่
กำรกู้เพื่อซื้อทรัพย์คืนขึ้นกับข้อตกลงระหว่ำงสถำบันกำรเงินและผู้ประกอบธุรกิจ
ที่อำจเกิดขึ้นในภำยหลัง ส่วนใหญ่จะขอกู้สถำบันกำรเงินเดิม หรือเลือกที่จะรีไฟแนนซ์
ไปที่สถำบันกำรเงินแห่งอื่นหำกได้เงื่อนไขที่ดีกว่ำ ทั้งนี้ โดยทั่วไปสถำบันกำรเงินจะพิจำรณำ
ให้สินเชื่อตำมมูลค่ำซื้อคืน ซึ่งหำกผู้ประกอบธุรกิจต้องกำรขอสินเชื่อเพิม่ ก็จะสำมำรถ
เจรจำได้ โดยสถำบันกำรเงินจะพิจำรณำจำกกระแสเงินที่คำดว่ำจะได้รับคืน จำก
ผู้ประกอบธุรกิจในอนำคต
ปัจจุบัน เริ่มมีสถำบันกำรเงินบำงแห่งทำข้อตกลงเพิ่มเติม Letter of Intent (LOI)
เกี่ยวกับเงื่อนไขกำรขอสินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์คืนกับผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อคลำยควำมกังวล
ให้กับผูป้ ระกอบธุรกิจ

Q6 : ธปท. มีแนวทำงป้องกันกำรคิดค่ำเช่ำทรัพย์หลักประกันสูงเกินไป
ในช่วงระยะเวลำที่อยู่ในโครงกำรพักทรัพย์ พักหนี้ หรือไม่
ธปท. ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตรำค่ำเช่ำไว้ เพื่อควำมยืดหยุ่นในกำรเจรจำ
ระหว่ำงคู่สัญญำ แต่ ธปท. กำหนดหลักเกณฑ์ให้สถำบันกำรเงินนำค่ำเช่ำที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ได้ชำระให้กับสถำบันกำรเงินมำหักออกจำกรำคำซือ้ ทรัพย์คืนด้วย

ทั้งนี้ ธปท. ได้กำชับให้สถำบันกำรเงินกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ โดยพิจำรณำตำมควำมสำมำรถ
ในกำรหำรำยได้ของผู้ประกอบธุรกิจภำยใต้สถำนกำรณ์ปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เป็นภำระต่อ
ผู้ประกอบธุรกิจมำกเกินไป
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Q7 : เมื่อผู้ประกอบธุรกิจพักทรัพย์ไปแล้ว จะสำมำรถกู้เพิ่ม
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยเสริมสภำพคล่องของกิจกำรได้หรือไม่
สำมำรถทำได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถไปขอสินเชื่อฟื้นฟู หรือสินเชื่อ ปกติ
โดยสถำบันกำรเงินจะพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ในอนำคต
(เช่น ถ้ำผู้ประกอบธุรกิจเช่ำทรัพย์กลับไปดำเนินกำรต่อ ก็จะมีกระแสเงินสดเข้ำมำ
ในอนำคต ทำให้อำจได้รับสินเชื่อหมุนเวียน หรือหำกมีทรัพย์สินอื่น เหลือก็จะ
สำมำรถนำมำใช้เป็นหลักประกันในกำรขอสินเชื่อได้เช่นกัน) แต่ถ้ำผู้ประกอบธุรกิจ
หยุดดำเนินธุรกิจชั่วครำว ก็อำจขอสินเชื่อใหม่ได้ยำกขึ้น

Q8 : หากผ่านไป 5 ปีแล้ว เศรษฐกิจยังไม่ดี ธุรกิจยังประสบปัญหาหนัก
ธปท. จะขยายระยะเวลาซื้อคืนทรัพย์ออกไปอีกได้หรือไม่
ธปท. จะติดตำมและประเมินผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ตลอดจน
ข้อมูลกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจอย่ำงต่อเนือ่ งและใกล้ชิด เนื่องจำก
สถำนกำรณ์ COVID-19 ยังมีควำมไม่แน่นอนสูง

หำก ธปท. พบว่ำมีเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคหรือไม่เหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ ธปท. จะเร่ง
พิจำรณำปรับปรุงเงื่อนไขโครงกำร รวมถึงกรณีหำกมีควำมจำเป็นที่จะต้องขยำย
ระยะเวลำซื้อคืน โดยหำรือร่วมกับทั้งสถำบันกำรเงินและผู้ประกอบธุรกิจอย่ำงใกล้ชิด
เพื่อให้สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้ที่เกี่ยวข้อง และเกิดกำรส่งผ่ำน
ควำมช่วยเหลือไปยังภำคธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิผลและทันกำรณ์

หน้ำ 14

ภาคผนวก (Appendix)
ข้อความมาตรฐานที่ต้องระบุในสัญญารับโอนทรัพย์เพื่อชาระหนี้
 การซื้อคืนทรัพย์หลักประกัน
สิทธิในการ
ซื้อทรัพย์คืน /
ขยายเวลา
ซื้อทรัพย์คืน

เหตุผลที่ทาให้
สถาบันการเงิน
อาจยกเลิก
สิทธิในการ
ซื้อทรัพย์คืน /
ขยายเวลา
ซื้อทรัพย์คืน

ข้อ... “ผู้รับโอนตกลงให้ลูกหนี้ หรือเจ้าของทรัพย์ หรือบุคคลที่ลูกหนี้
หรือเจ้าของทรัพย์ให้ความยินยอมหรือแจ้งเป็นหนังสือให้เป็นผู้มีสิทธิ
ซื้อทรัพย์แทน มีสิทธิในการขอซื้อทรัพย์ที่โอนชาระหนี้ภายในระยะเวลา
3 ปี นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์
ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาการซือ้ ทรัพย์คืนตามวรรคหนึ่ง อาจขยายได้
2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี โดยลูกหนี้หรือเจ้าของทรัพย์สิน ต้องทาคาขอ
ขยายระยะเวลาซื้อทรัพย์คืนเป็นหนังสือต่อสถาบันการเงินก่อนวันครบ
กาหนดล่วงหน้า 6 เดือน”
ข้อ... “สถาบันการเงินมีสทิ ธิในการยกเลิกสิทธิในการซือ้ ทรัพย์คืนหรือ
สิทธิในการขยายระยะเวลาซื้อทรัพย์คืน เมื่อเกิดเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ลูกหนี้หรือเจ้าของทรัพย์กระทาหรือยินยอมให้บุคคลอื่นกระทา
ให้ทรัพย์ที่โอนเสียหาย เสื่อมสภาพ ชารุดบกพร่อง รื้อถอน ย้าย
เอาไปเสีย หรือทาให้เสื่อมค่า เป็นต้น
(2) ลูกหนี้ หรือเจ้าของทรัพย์ หรือบุคคลที่ลูกหนี้หรือเจ้าของทรัพย์
ให้ความยินยอมหรือแจ้งเป็นหนังสือให้เป็นผูม้ ีสิทธิซื้อทรัพย์แทน
ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ทั้งนี้ ให้มีผลเฉพาะบุคคลที่ถูกศาลสั่ง
ดังกล่าว”
ข้อ... “กรณีลูกหนี้หรือเจ้าของทรัพย์ผิดนัดชาระหนี้จนเป็นเหตุให้มีการ
ยกเลิกข้อตกลงผ่อนผันการชาระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
สถาบันการเงินอาจพิจารณายกเลิกสิทธืในการซื้อทรัพย์คืนหรือสิทธิ
ในการขยายระยะเวลาซื้อทรัพย์คืน และในกรณีที่สถาบันการเงินจะนาทรัพย์
ออกขายให้บุคคลภายนอก สถาบันการเงินจะแจ้งให้ลูกหนี้ หรือเจ้าของทรัพย์
หรือบุคคลที่ลูกหนี้หรือเจ้าของทรัพย์ให้ความยินยอมเป็นหนังสือให้เป็น
ผู้มีสิทธิซื้อทรัพย์แทน แสดงเจตนาใช้สิทธิซ้ือทรัพย์คืนภายใน 30 วัน
นับแต่ที่ได้รับแจ้งจากสถาบันการเงิน”
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ข้อความมาตรฐานที่ต้องระบุในสัญญารับโอนทรัพย์เพื่อชาระหนี้
 ราคาซื้อคืนทรัพย์หลักประกัน
การกาหนด
ราคาซื้อทรัพย์คืน

ข้อ... “คู่สัญญาตกลงว่า ราคาซื้อทรัพย์คืน ประกอบด้วย
(1) ราคาทรัพย์ที่ตีโอน
(2) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์ (Carrying Cost)
จานวนร้อยละ 1 ต่อปีของราคาทรัพย์ที่ตีโอน
(3) ค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์ หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายที่
สถาบันการเงินทดรองจ่ายแทนลูกหนี้หรือเจ้าของทรัพย์ที่เกี่ยวกับทรัพย์
ที่รับโอน และค่าใช้จ่ายที่สถาบันการเงินว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ดูแลแทน
และให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ได้มีการจ่ายจริงทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลทรัพย์ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์
ค่าจ่างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประกันภัย ค่าภาษี ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าใช้จ่ายในการต่อใบอนุญาตต่าง ๆ เป็นต้น”

 สิทธิในการเช่าทรัพย์หลักประกัน
สิทธิในการ
เช่าทรัพย์

ข้อ... “ลูกหนี้หรือเจ้าของทรัพย์มีสิทธิที่จะขอเช่าทรัพย์จากสถาบัน
การเงินเพื่อประกอบกิจการต่อไปภายในช่วงที่มีสิทธิขอซื้อทรัพย์คืน เว้น
แต่ลูกหนี้หรือเจ้าของทรัพย์ไม่แจ้งความประสงค์ที่จะเช่าทรัพย์ต่อสถาบัน
การเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์ สถาบันการเงินมีสิทธินา
ทรัพย์ออกให้บุคคลภายนอกเช่าได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก
ลูกหนี้หรือ เจ้าของทรัพย์

การนาค่าเช่า
มาหักจาก
ราคาซื้อคืน

กรณีลูกหนี้หรือเจ้าของทรัพย์เป็นผู้เช่าทรัพย์ ให้นาค่าเช่าที่จ่าย
ให้แก่สถาบันการเงินตามสัญญาเช่าทรัพย์มาหักจากราคาซื้อทรัพย์คืนได้
กรณีสถาบันการเงินนาทรัพย์ออกให้บุคคลภายนอกเช่า สถาบัน
การเงินจะไม่นาค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์ที่บุคคลภายนอกได้จ่ายไปตาม
สัญญาเช่ามารวมเป็นราคาซื้อทรัพย์สินคืน”
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ธนาคารแห่งประเทศไทย
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Call Center
 หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-283-6112
 ทำงอีเมล : FinRehab@bot.or.th

