โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของไวรั สโควิด 19 ทีทําให ้นักระบาดวิทยาแนะนํ าให ้ประชาชนลดการติดต่อปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันแทบทุกอย่างในสังคมลง
ซึงผลข ้างเคียงคือกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเคยหมุนเร็ วกลับหยุดนิง มาตรการลดการแพร่ระบาดก่อให ้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว ้างและรุนแรง
แบงก์ชาติในฐานะธนาคารกลางของประเทศได ้ดําเนินมาตรการในหลายด ้านเพือช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจ และบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 ซึงสามารถแบ่งได ้ 3
กลุม่ มาตรการประกอบด ้วย กลุม่ ที 1 มาตรการสินเชือเพือเสริมสภาพคล่อง กลุม่ ที 2 มาตรการดอกเบียและค่าธรรมเนียมเพือลดภาระค่าใช ้จ่าย และกลุม่ ที 3
มาตรการรั บข ้อร ้องเรียนและช่วยแก ้ปั ญหาของประชาชนรายบุคคล
รายละเอียดเพิมเติม >>
บทความ-แบงก์ชาติกับปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจในช่วงโควิด 19
บทความ-แบงก์ชาติกับปฏิบตั กิ ารแก ้หนีเพือลดภาระให ้คนไทย
คลิป-Brownbag Talk แบงก์ชาติกับภารกิจกู ้ชีพลูกหนีรายย่อย (ใช ้เฉพาะภายใน ธปท.)
เอกสาร-Brownbag Talk แบงก์ชาติกับภารกิจกู ้ชีพลูกหนีรายย่อย (ใช ้เฉพาะภายใน ธปท.)
เปลียนมุมมองการปรั บโครงสร ้างหนี เพือป้ องกันวิกฤตหนีรายย่อย
หนีเสียเป็ นภาระของสังคมโดยรวม ไม่ใช่แค่เจ ้าหนีหรือลูกหนี
คลินกิ แก ้หนีเฟส 3 เดินหน ้าเปิ ดรั บทุกกลุม่
ความพิเศษ 2 เรืองของคลินกิ แก ้หนี เอือให ้การแก ้หนีบัตรสําเร็ จ
โครงการรีไฟแนนซ์หนีบัตรดี สําหรั บผู ้มีวนิ ัยและประวัตดิ ี
Preemptive debt restructuring เน ้นการปรั บหนีเชิงป้ องกัน
ปรั บปรุงกฎระเบียบเกียวกับหนีให ้เอือต่อการปรั บโครงสร ้างหนี และเป็ นธรรมขึน
คําถาม-คําตอบ มาตรการช่วยเหลือลูกหนีโครงการคลินกิ แก ้หนี เพือลดภาระและลดความกังวลใจเกียวกับการชําระหนี
ทางด่วนแก ้หนี : เปิ ดช่องทางเสริมสูค่ วามร่วมมือระหว่างเจ ้าหนีกับลูกหนี สู ้ภัยเศรษฐกิจจากโควิด 19
แหล่งเงินกู ้ยืมทีไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ทประชาชนอาจเข
ี
้าถึงได ้

ในการจัดทําแผนปรั บโครงสร ้างหนี เจ ้าหนีพึงคํานึงถึงความสามารถของลูกหนีทีได ้เปลียนไปเป็ นอันดับแรก ซึงรายได ้ทีหดหายไปนันจะไม่กลับมาเท่าเดิมได ้ในเร็ ววัน ดังนัน
การทีเจ ้าหนีลูกหนีจะก ้าวไปด ้วยกันครั งใหม่ภายหลังปรั บโครงสร ้างหนี จะต ้องอาศัยความพยายามยืนมือให ้โอกาสโดยฝั งเจ ้าหนีค่อนข ้างมาก
รวมทังลดเป้ ากําไรทีเคยตังไว ้ภายใต ้สถานการณ์ปกติแบบเดิมลง
แนวทางดําเนินการทีสําคัญทีจะทําให ้การปรั บโครงสร ้างหนีสําเร็ จยังยืน ประกอบด ้วย
(1) ทําทางลาด หรือการปรับโครงสร ้างหนีทีผ่อนปรนค่างวดทีลูกหนีต ้องจ่ายในช่วงแรก แล ้วค่อย ๆ ทยอยเพิมขึน ทังนี
หากลูกหนีจ่ายชําระได ้มากกว่าทีกําหนดไว ้ในมาตรการช่วยเหลือพืนฐานขันต่าํ เจ ้าหนีควรลดดอกเบียให ้เพิมเติม เพือนํ าไปตัดต ้นเงินได ้มากขึน
(2) สร ้างทางสายใหม่ คือให ้ยืดระยะการจ่ายชําระหนีให ้ยาวขึนเพียงพอ อย่างทีลูกหนีไม่ต ้องพะวักพะวนว่าจะต ้องมาปรับโครงสร ้างหนีซาอี
้ํ ก
(3) สร ้างแรงจูงใจให ้ลูกหนีปฏิบตั ติ ามเส ้นทางใหม่ มีกําลังใจชําระหนีให ้หมดเร็ ว ซึงทําได ้หลายวิธี อาทิ ให ้เงินทุนหมุนเวียนเพิมเติม
เมือลูกหนีต ้องการสภาพคล่องหล่อเลียงและสร ้างโอกาสใหม่ให ้ธุรกิจ ทยอยยกดอกเบียผิดนัดชําระหนีของเก่า การปรั บปรุงลําดับการตัดชําระหนีให ้ตัดส่วนเงินต ้นก่อนบ ้างบางเวลา
หรือมีแคมเปญ cash back สําหรั บลูกหนีทีชําระสม่ําเสมอ เป็ นต ้น
ทังนี ในการออกแบบแผนการปรั บโครงสร ้างหนี หากไม่ใช ้ลูกหนีเป็ นทีตัง สุดท ้ายต ้องกลับมาปรั บโครงสร ้างหนีใหม่หลายหน ไม่เป็ นผลดีตอ่ ทังเจ ้าหนีและลูกหนี
ลูกหนีเองก็เสียงต ้องปรั บโครงสร ้างหนีหลายครั ง ติดประวัตใิ นบูโร เจ ้าหนีก็อาจมีภาระสํารองเพิมขึน
การสรรค์สร ้างทางสายใหม่ทมีี เจ ้าหนีและลูกหนีเป็ นเพือนร่วมทางคอยประคับประคองกันไปตลอดคือ new norm ของการปรั บโครงสร ้างหนีทีน่าจะลองทําดู!
รายละเอียดเพิมเติม >> บทความ- New Road ปรั บโครงสร ้างหนี

นอกจากการปรั บโครงสร ้างหนีแล ้ว “กระบวนการไกล่เกลีย” เป็ นอีกเรืองทีแบงก์ชาติจะให ้ความสําคัญในยุคหลังโควิด เนืองจากการฟ้ องบังคับคดีมแี นวโน ้มสูงขึน
โดยมีคดีทเข
ี ้าสูก่ ารพิจารณาของศาลทัวประเทศรวมเกือบ 2 ล ้านคดี นอกจากนีคดีทเข
ี ้าสูก่ ระบวนการบังคับคดีแพ่ง (การฟ้ องยึดทรั พย์และอายัดเงินเดือน) ก็เพิมขึนต่อเนือง
โดยคดีแพ่งส่วนใหญ่จะมาจากปั ญหาหนีของประชาชนรายย่อย ส่วนหนึงสืบเนืองมาจากหลายคนถูกเลิกจ ้าง หรือประกอบอาชีพมีรายได ้น ้อยลง ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายทําให ้ต ้องกู ้หนียืมสิน
และอาจก่อให ้เกิดข ้อพิพาททีเกิดจากการผิดสัญญาต่างๆ จนนํ ามาซึงการฟ้ องร ้องต่อศาลมากขึน ซึงนอกจากลูกหนีจะมีความเครียดจากการถูกฟ้ องร ้องดําเนินคดีแล ้ว
สถาบันการเงินเจ ้าหนีก็ยังไม่แน่วา่ จะได ้รั บการชําระหนีด ้วย
หรือหากดําเนินไปถึงการถูกยึดทรั พย์และอายัดเงินเดือนก็คงไม่ทาํ ให ้ลูกหนีรายนันดํารงชีวติ หรือประกอบอาชีพการงานได ้อย่างเป็ นปกติสขุ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
และเป็ นต ้นทุนทางสังคม
รายละเอียดเพิมเติม >> บทความ-ความสําคัญทางเศรษฐกิจของการไกล่เกลียข ้อพิพาทในยุคโควิด 19

คลินกิ แก ้หนีซึงแบงก์ชาติได ้ริเริมขึนและเปิ ดดําเนินการแก ้หนีบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชือส่วนบุคคลทีเป็ นหนีเสียได ้เดินหน ้าเข ้าสูโ่ ครงการในระยะที 3 ในปี 2563
โดยได ้ปรั บกฎเกณฑ์ให ้สามารถช่วยแก ้ปั ญหาหนีบัตรให ้ประชาชนได ้กว ้างขึนครอบคลุมหนีบัตรแทบทุกกรณี ทังคดีแดง และหนีบัตรเสียทีมีเจ ้าหนีรายเดียว

1. ถึงแม ้ลูกหนีมีเจ ้าหนีหลายรายแต่ลกู หนีติดต่อ บสส. เพียงแค่ทเดี
ี ยว และเจ้าหนีในโครงการจะหยุดทวงถามหนีท ันที
2. ลูกหนีจะได ้รับข ้อเสนอปรับปรุงโครงสร ้างหนีทีผ่อนปรนเป็ นพิเศษ คือ ดอกเบีย 4 – 7% (พิเศษ 2-7% เดือน เม.ย. – ก.ย. – 2563) ผ่อนนานถึง 10 ปี ยอดทีต ้องผ่อนต่อเดือนจะไม่สงู
เช่น ถ ้ามีหนี 1 แสนบาท ยอดผ่อนต่อเดือนจะอยู่ทประมาณ
ี
1,200 บาทเท่านัน และ เมือผ่อนชําระเสร็ จสินตามส ัญญาจะยกดอกเบียค้างชําระหนีเดิมให้ทงหมด
ั
รายละเอียดเพิมเติม >>
ข่าว ธปท. คลินกิ แก ้หนี เฟส 3
แถลงข่าว คลินกิ แก ้หนี เฟส 3
สไลด์เปิ ดโครงการคลินกิ แก ้หนี เฟส 3
บทสัมภาษณ์นางสาวไทย
บทสัมภาษณ์ ผก2. กับ workpoint
คลิป-แนะนํ าคลินกิ แก ้หนี (เผยแพร่โดยสภาอุตสาหกรรม)

ปั จจุบนั การคิดอัตราดอกเบียสําหรั บบัตรเครดิตและสินเชือส่วนบุคคล ยังไม่สามารถแบ่งกลุม่ ลูกหนีตามคุณภาพและความเสียงทีต่างกันได ้
ผู ้ให ้บริการสินเชือบัตรส่วนใหญ่คดิ ดอกเบียใกล ้เพดานสูงสุดที 18% หรือ 28% แบงก์ชาติจงึ พยายามผลักดันให ้ตลาดรีไฟแนนซ์หนีบัตรเกิดขึนในประเทศไทย
ซึงคาดว่าจะช่วยให ้ลูกหนีทีมีวนิ ัยและมีประวัตกิ ารผ่อนชําระดี
มีต ้นทุนการใช ้บัตรทีถูกลงเป็ นรางวัลสมกับทีพึงจะได ้รั บ รวมทังการทีลูกหนีดีมท
ี างเลือกทีดียงขึ
ิ น จะช่วยป้ องกันและลดปั ญหาทีเกิดจากลูกหนีดีไม่มท
ี างเลือก จึงจงใจผิดนัดชําระหนีหรือ
ปั ญหา moral hazard ด ้วย
รายละเอียดเพิมเติม >> ช่องทางรีไฟแนนซ์สนิ เชือบัตร อัตราดอกเบียต่าํ

ตังแต่ต ้นปี 2563 เราอาจได ้ยินข่าวมาตรการสนับสนุนการปรั บโครงสร ้างหนีให ้ผู ้ประกอบการ SME ในช่วงทีเศรษฐกิจไทยได ้รั บปั จจัยลบหลายด ้าน ได ้แก่ ภัยแล ้ง งบประมาณเบิกจ่ายล่าช ้า
สงครามการค ้า ตลอดจนการระบาดของไวรั สโคโรน่า (COVID-19)
ดร.วิรไท ผู ้ว่าการ ธปท. ได ้กล่าวว่า ในอดีตเมือพูดถึงการแก ้ไขปั ญหาหนีจะเน ้นที “การแก ้หนีเสีย” หรือ “หนีทีเป็ น NPL” แล ้ว แต่ในรอบนีจะเน ้น “มาตรการเชิงป้ องกัน” (Preemptive debt
restructuring) เพือป้ องกันไม่ให ้หนีคุณภาพดีไหลลงเป็ นหนีเสีย หรือเกิดปั ญหาขาดสภาพคล่อง เพราะหากปล่อยไว ้ เมือเศรษฐกิจกลับมาฟื นตัวปกติ
ธุรกิจหรือลูกจ ้างเหล่านีอาจไม่สามารถกลับมาฟื นตัวได ้

ทังนี แบงก์ชาติได ้ขอให ้สถาบันการเงินตังทีมพิเศษขึนมาเพือเกาะติดสถานการณ์ และเข ้าไปช่วยเหลือลูกหนีอย่างทันท่วงที
รวมทังออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนีทังในภาคธุรกิจและประชาชนทัวไป รองรั บผลกระทบจาก COVID-19 ทีรุนแรงขึนและขยายวงกว ้างขึน
สถาบันการเงินจึงมีมาตรการผ่อนปรนการชําระหนีเพือช่วยเหลือและลดภาระให ้ประชาชนและธุรกิจในหลายรูปแบบ เช่น การพักชําระเงินต ้น หรือการพักชําระดอกเบีย
ซึงนอกจากประชาชนควรจะได ้ติดตามข่าววิธผี อ่ นปรนของสถานบันการเงินแล ้ว ยังควรตระหนักชัดเจนด ้วยว่าแต่ละวิธห
ี มายถึงอะไร และเมือจบช่วงผ่อนปรนแล ้ว
ยอดหนีคงเหลือของแต่ละวิธจี ะเป็ นอย่างไร รวมทังถ ้าต ้องเลือกระหว่างผ่อนชําระตามปกติ หรือใช ้มาตรการผ่อนปรน จะเลือกทางไหนดี
รายละเอียดเพิมเติม >>
มาตรการช่วยเหลือลูกหนีของสถาบันการเงิน 1
มาตรการช่วยเหลือลูกหนีของสถาบันการเงิน 2
บทความ-แนวทางปรั บโครงสร ้างหนี 1
บทความ-แนวทางปรั บโครงสร ้างหนี 2
คลิป-แนะนํ าทางด่วนแก ้หนี (เผยแพร่โดยสภาอุตสาหกรรม)
คลิป-ปรั บโครงสร ้างหนี 101 (facebook) - (youtube)

ปรบั โมเดลของ บสย.ให้เอือต่อการแก้หนี ไม่ตอ้ งฟ้องก่อนเคลม
งานอีกเรืองสําคัญ คือ การปรั บรูปแบบการดําเนินการของ บสย. หรือ ซึงเดิมอาจถูกเน ้นในฐานะเป็ นกลไกคาประกั
้ํ
นทีจะช่วยให ้สถาบันการเงิน (สง.) ปล่อยสินเชือแก่ SME มากขึน
โดยอาจไม่ได ้ให ้ความสําคัญกับขันตอนหลังจากนันเท่าทีควร เช่น ในขันตอนเบิกเคลมเดิม สง. ต ้องฟ้ องลูกหนีก่อน บสย.ถึงจะพิจารณาจ่ายเงินชดเชยได ้
แต่ตามโมเดลการทํางานใหม่เราได ้ปรั บให ้สามารถใช ้หนังสือ notice แทน เพือลดผลกระทบจากการทีลูกค ้าถูกดําเนินคดีโดยไม่จําเป็ น นอกจากนี
บสย.ได ้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่สําหรั บคาประกั
้ํ
นสินเชือ working cap เพือสนับสนุนให ้ สง. ให ้เงินทุนหมุนเวียนแก่ลกู หนีเพิมเติม
ปรบั วิธก
ี ารคิดค่าธรรมเนียม ดอกเบียปรบั ผิดนัดชํ าระ ให้เป็นธรรมขึน
แบงก์ชาติได ้สังการให ้สถาบันการเงินปรั บปรุงการคิดดอกเบียและค่าธรรมเนียมใน 3 เรืองสําคัญ เพือเป็ นการลดภาระประชาชนและปรั บปรุงให ้เป็ นธรรมมากขึน และให ้ความสําคัญกับ
Affordability Risk อย่างเป็ นรูปธรรม โดยเรืองทีสําคัญมากและเกียวข ้องกับการแก ้ไขปั ญหาหนี คือ การปรับปรุงวิธกี ารคิดดอกเบียผิดนัดชําระหนี ซึงแต่เดิมจะคํานวณจากฐานของ
"เงินต ้นทีเหลือทังหมด" ให ้คิดบนฐานของ "เงินต ้นในงวดทีผิดนัดจริง"
รายละเอียดเพิมเติม >>
การประชุมซักซ ้อมการปรั บวิธคี ดิ ดอกเบีย ค่าธรรมเนียม (ม.ค. 2563)
หนังสือเวียน การปรั บวิธคี ดิ ดอกเบีย ค่าธรรมเนียม (ม.ค. 2563)

คําถาม

คําตอบ

และผู ้ทีได ้รั บสิทธิตามมาตรการนี

มาตรการนีมุ่งลดภาระดอกเบียจ่ายและลดความกังวลใจของลูกหนีในโครงการคลินกิ แก ้หนีทีรายได ้ลดและกังวลใจว่าจะจ่า
เป็ นระยะเวลา 6 เดือน เมษายน-กันยายน 2563
ลูกหนีของโครงการคลินกิ แก ้หนีได ้รั บสิทธิทกุ คน

2. ต ้องทําอะไรบ ้าง เพือรับสิทธิตามมาตรการครังนี

ลูกหนีของโครงการทุกคนได ้รั บสิทธิโดยอัตโนมัต ิ
ไม่ต ้องโทรมาที Call Center เพือขอรั บสิทธิ

3. การเลือนกําหนดชําระค่างวด คืออะไร และมีผลอย่างไร

การเลือนกําหนดชําระค่างวดออกไป 6 เดือนจาก เม.ย. 2563 เป็ นกันยายน 2563
ในช่วง 6 เดือนนี โครงการฯ ผ่อนปรนถ ้าไม่สามารถจ่ายค่างวดได ้เต็มจํานวน จะไม่ถอื เป็ นการผิดนัดชําระหนี
และไม่เสียประวัตใิ นฐานข ้อมูลเครดิต
การเลือนกําหนดชําระค่างวด เป็ นเพียงการผ่อนปรนเลือนวันครบกําหนดชําระออกไปเท่านัน ภาระทีจะคืนยังมีอยู่เหมือนเดิม
ในช่วงนีแม ้ว่าจะไม่ต ้องจ่ายดอกเบียแต่ดอกเบียยังเดินอยู่ตามปกติ

4. ช่วง 6 เดือนนีถ ้าจ่ายงวดได ้ไม่ครบ

วันกําหนดชําระค่างวดได ้เลือนออกไป 6 เดือน
ดังนัน ในช่วงนีถ ้าจ่ายค่างวดได ้ไม่ครบ หรือจ่ายไม่ได ้เลย จะไม่ถอื เป็ นการผิดนัดชําระหนี ประวัตจิ งึ ไม่เสีย

1. จุดประสงค์ ระยะเวลาของมาตรการ

จะมีผลต่อประวัตกิ ารผ่อนชําระในฐานข ้อมูลเครดิตบูโรหรือไม่

5. สําหรับลูกหนีทียังมีศกั ยภาพ
ทีสามารถจ่ายได ้ตามปกติควรจะทําอย่างไร?

6. มาตรการผ่อนปรนในครังนีหมายความว่า

ถ ้าท่านเป็ นลูกหนีทีมีศกั ยภาพ มีเงินพอทีจะชําระหนีตามแผนเดิม ท่านควรจ่ายชําระตามแผนเดิม
เพราะจะทําให ้ภาระหนีของท่านลดลง
การผ่อนชําระเข ้ามาตามปกติในช่วง เม.ย.-ก.ย.63 จะทําให ้ได ้รั บสิทธิพเิ ศษลดดอกเบีย 2% จากอัตราปกติ
มาตรการผ่อนปรนการชําระค่างวดเป็ นเพียงการผ่อนปรนเลือนกําหนดชําระออกไปเท่านัน และ
ช่วงทีเลือนออกไปยังคิดดอกเบียตามปกติ

ไม่ใช่ ลูกหนีทีมีศกั ยภาพยังคงสามารถชําระได ้ตามปกติ มาตรการในครั งนีมุ่งบรรเทาผลกระทบให ้กับผู ้ทีจ่ายไม่ได ้เป็ นสําค

ลูกหนีทีมีศกั ยภาพไม่สามารถจ่ายชําระหนีตามปกติ ใช่หรือไม่

7. ทําอย่างไรเพือทีจะทําให ้ได ้รับสิทธิการลดดอกเบียให ้ 2 % ?
ต ้องจ่ายชําระค่างวดเท่าไรถึงจะได ้รั บสิทธิน?ี

ลูกหนีของโครงการทีมีการผ่อนชําระเข ้ามาต่อเนืองในช่วง เม.ย.-ก.ย. 2563 จะได ้รั บการปรั บลดดอกเบียโดยอัตโนมัต ิ
ไม่ต ้องโทรมาเพือขอรั บสิทธิ
ทุกท่านทีมีการจ่ายชําระค่างวดเข ้ามาจะได ้รั บสิทธิลดดอกเบีย แต่อย่างไรก็ดี โครงการแนะนํ าว่าให ้จ่ายชําระเข ้ามาครึงหนึง

8. ปั จจุบนั ยังไม่ได ้เข ้าโครงการคลินกิ แก ้หนี

ผู ้สนใจจะได ้รั บสิทธิตามมาตรการถ ้าสมัครในระยะ 6 เดือนทีกําหนด
อยากจะแนะนํ าให ้รีบสมัคร จะได ้ลดภาระดอกเบียจ่ายลงค่อนข ้างมาก
และอัตราดอกเบียทีโครงการคิดถือว่าผ่อนปรนมากเมือเทียบกับอัตราปกติในตลาด และยังสามารถผ่อนชําระได ้นานถึง 10

แต่สนใจและจะสมัครช่วง
เม.ย.-ก.ย. 63 จะสามารถได ้รั บสิทธิตามมาตรการทีประกาศหรือไม่

9. ผู ้ทีเคยเป็ นลูกหนีในโครงการ
แต่ด ้วยเหตุจําเป็ น ทําให ้ไม่สามารถจ่ายและต ้องออกจากโครงการไป
จะสามารถรั บสิทธิตามโครงการได ้หรือไม่

10. ปั จจุบนั ทีมีมาตรการเว ้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
คลินกิ แก ้หนียังเปิ ดทําการหรือไม่
และถ ้าต ้องการติดต่อทางคลินกิ แก ้หนีควรทําอย่างไร

ปั จจุบนั มีการผ่อนปรนให ้ลูกหนีทีออกจากโครงการไปในช่วงปี 2560-61
ให ้สามารถกลับเข ้าโครงการได ้โดยจะได ้ข ้อเสนอเหมือนเดิมทุกอย่าง ไม่ต ้องยืนเอกสารเพิมเติม
และถ ้ากลับเข ้าโครงการในช่วงนีก็จะได ้สิทธิประโยชน์ตามมาตรการล่าสุดด ้วย
คลินกิ แก ้หนียังเปิ ดดําเนินการตามปกติ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. เว ้นแต่จะมีการเปลียนแปลง
แต่อย่างไรก็ดี เพือช่วยชาติ ลดโอกาสการติดเชือ แนะนํ าให ้ติดต่อโครงการผ่านช่องทางอืนๆ ดังนี
1. Line @debtclinicbysam มีข ้อสงสัยคําถามใดๆ ทางโครงการจะติดต่อกลับ หรือ
2. Website : www.คลินกิ แก ้หนี.com; www.debtclinicbysam.com ท่านสามารถสมัครเข ้าโครงการผ่านช่องทางนีได ้
3. Call Center โทร 0-2610-2266

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรั สโคโรน่า 19 (COVID-19) ส่งผลให ้รายได ้ของประชาชนและภาคธุรกิจปรั บลดลงอย่างมาก
ในภาวะเช่นนีการทีผู ้ให ้บริการทางการเงินและลูกค ้าสามารถตกลงร่วมกันปรั บโครงสร ้างหนีให ้สอดคล ้องกับรายได ้ทีลดลงเป็ นเรืองทีมีความสําคัญมาก
ในการนี ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงเปิ ดช่องทาง "ทางด่วนแก ้หนี" ขึน เพือเป็ นอีกช่องทางหนึงทีประชาชนหรือธุรกิจทีต ้องการปรั บปรุงโครงสร ้างหนี สามารถแจ ้ง
ความต ้องการไปทีผู ้ให ้บริการทางการเงิน โดยช่องทางนีเป็ นช่องทางเสริมในช่วงทีมาตรการเว ้นระยะเพือลดการแพร่เชือ (Social distancing) อาจทําให ้ติดต่อหรือเดินทางไม่สะดวก ทังนี
ข ้อมูลทีได ้รั บผ่านช่องทางนีจะถูกส่งต่อไปยังผู ้ให ้บริการทางการเงินทีระบุไว ้
นอกจากนี ระบบงานได ้ยกระดับและปรั บปรุงเพือให ้ประชาชนสามารถใช ้งานและส่งคําขอแก ้หนีได ้สะดวกยิงขึน โดยลูกค ้าทีไม่สามารถกรอกข ้อมูลได ้ด ้วยตนเองสามารถโทรมาที Call
Center 1213 ของ ศคง. เพือปรึกษา หรือให ้เจ ้าหน ้าทีช่วยกรอกข ้อมูลแทนได ้
ก่อนใช้งานช่องทาง "ทางด่วนแก้หนี" ผูใ้ ช้งานโปรดตรวจสอบว่า :
(1) ท่านได ้ติดต่อกับผู ้ให ้บริการแล ้ว แต่ไม่ได ้รับการติดต่อกลับ หรือได ้ข ้อเสนอทีไม่สามารถชําระได ้
(2) ท่านเลือกผู ้ให ้บริการทีปั จจุบนั ท่านมีบญ
ั ชีสนิ เชืออยู่ (เลือกและกดเพิมได ้ครั งละ 1 แห่ง)
(3) กรณีทา่ นต ้องการสมัครเข ้ามาตรการรวมหนี (Debt Consolidation) สําหรับลูกหนีรายย่อย โปรดศึกษารายละเอียดเพิมเติมและ ถาม-ตอบทีเกียวข ้อง
อนึง ขอเรียนว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มน
ี โยบายให้เงินหรือให้เงินกูแ้ ก่ประชาชนสําหรบั ไปชํ าระหนี รวมทงั "ทางด่วนแก้หนี" ไม่มก
ี ารเรียกเก็ บค่าดําเนินการใดๆ
ในการเป็นต ัวกลางระหว่างเจ้าหนี-ลูกหนีเพือให้ได้มโี อกาสตกลงปรบั เงือนไขการชํ าระหนีโดยความสมคั รใจ
รายละเอียดเพิมเติม >>
่ างด่วนแก ้หนี
เข ้าสูท
ข่าว แบงก์ชาติเปิ ด "ทางด่วนแก ้หนี" เชือมเจ ้าหนี-ลูกหนีให ้ปรั บหนีร่วมกัน
ถาม-ตอบ ทางด่วนแก ้หนีสําหรั บประชาชนทัวไป
บทความ: “ทางด่วนแก ้หนี” เชือมเจ ้าหนี-ลูกหนี ตกลงกันได ้ 70%

หากประชาชนรายย่อยต ้องการเงินกู ้ยืมเพือเป็ นสภาพคล่อง หรือเพือปิ ดภาระหนีทีคิดดอกเบียแพง นอกจากแหล่งเงินทีเป็ นธนาคารพาณิชย์แล ้ว ท่านยังสามารถติดต่อแหล่งเงินให ้กู ้ยืมอืนๆ
เพือตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละยืนขอกู ้ได ้
รายละเอียดเพิมเติม >>
บทความ: แหล่งเงินกู ้ยืมทีไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ทประชาชนอาจเข
ี
้าถึงได ้
กลับขึนไปด ้านบน

ผู ้จัดการบริการ

