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ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดชัน้ สินทรัพย์และการกันเงินสารอง
พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9 (8) และมาตรา 44 (4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
การเงินประชาชน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนจึงออกประกาศ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสารอง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้สถาบันการเงินประชาชนจัดชั้นสินทรัพย์ตามลักษณะดังต่อไปนี้เป็นรายบัญชี
(1) สินทรัพย์จัดชั้นสูญ หมายถึง สินทรัพย์ที่เข้าลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) สิทธิเรียกร้องซึ่งได้ดาเนินการโดยสมควรเพื่อให้ได้รับชาระหนี้แต่ไม่มีทางที่จะได้รับ
ชาระหนี้แล้ว โดยให้พิจารณาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) ลูกหนี้ถึงแก่ความตาย เป็นคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานว่าหายสาบสูญและไม่มี
ทรัพย์สินใด ๆ จะชาระหนี้ได้
2) ลู ก หนี้ มี ห นี้ ข องเจ้ า หนี้ ร ายอื่ น ที่ มี บุ ริ ม สิ ท ธิ เ หนื อ ทรั พ ย์ สิ น ทั้ ง หมดของลู กหนี้
ที่ อ ยู่ ใ นล าดับก่อ นเป็น จานวนมากกว่า ทรัพ ย์ สินของลูกหนี้ และสถาบันการเงินประชาชนไม่มีทาง
ที่จะได้รับชาระหนี้
๓) สถาบันการเงินประชาชนได้ฟ้องลูกหนี้หรือได้ยื่นคาขอเฉลี่ยทรัพย์ในคดีที่ลูกหนี้
ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้อง และในกรณีนั้นได้มีคาบังคับหรือคาสั่งของศาลแล้ว แต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ
จะชาระหนี้ได้
4) สถาบันการเงินประชาชนได้ฟ้องลูกหนี้ในคดีล้มละลายหรือได้ยื่นคาขอรับชาระหนี้
ในคดีที่ลูกหนี้ ถูกเจ้าหนี้ รายอื่น ฟ้องในคดีล้มละลาย และในกรณีนั้นได้มีการประนอมหนี้กับลูกหนี้
โดยศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้นั้น หรือลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
และได้มีการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ครั้งแรกแล้ว
(ข) สิทธิเรียกร้องซึ่งตามพฤติการณ์ไม่อาจเรียกให้ชาระหนี้ได้
(ค) สินทรัพย์อื่นซึ่งชารุด เสียหาย หรือหมดราคา
(2) สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างชาระต้นเงิน ดอกเบี้ย หรือผลกาไร
จากสิ น เชื่ อเป็น ระยะเวลารวมกั น เกิน กว่า 12 เดื อ น นั บ แต่วันถึ งกาหนดชาระ ไม่ ว่ าจะเป็น ไป
ตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาตามสัญญา หรือวันที่สถาบันการเงินประชาชนทวงถามหรือเรียกให้ชาระคืน
แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ยกเว้นลูกหนี้ที่จัดชั้นสูญ
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(3) สิ น ทรั พ ย์ จั ด ชั้ น สงสั ย หมายถึ ง ลู ก หนี้ ที่ ค้ า งช าระต้ น เงิ น ดอกเบี้ ย หรื อ ผลก าไร
จากสินเชื่อเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันถึงกาหนดชาระ
ไม่ ว่ า จะเป็น ไปตามเงื่อ นไขหรือ เงื่อนเวลาตามสั ญญา หรื อ วัน ที่ สถาบันการเงินประชาชนทวงถาม
หรือเรียกให้ชาระคืน แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ยกเว้นลูกหนี้ที่จัดชั้นสูญ
(4) สิน ทรัพย์จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างชาระต้นเงิน ดอกเบี้ย หรือ
ผลกาไรจากสินเชื่อเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันถึงกาหนดชาระ
ไม่ว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาตามสัญญา หรือวันที่สถาบันการเงินประชาชนทวงถามหรือ
เรียกให้ชาระคืนแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ยกเว้นลูกหนี้ที่จัดชั้นสูญ
(5) สิ น ทรั พ ย์ จั ด ชั้ น กล่า วถึ งเป็น พิ เ ศษหรื อ สิน ทรัพ ย์ จั ด ชั้ น ควรระวัง เป็ นพิ เ ศษ หมายถึง
ลูกหนี้ที่ค้างชาระต้นเงิน ดอกเบี้ย หรือผลกาไรจากสินเชื่อเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 1 เดือน
แต่ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันถึงกาหนดชาระ ไม่ว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาตามสัญญา
หรือวันที่สถาบันการเงินประชาชนทวงถามหรือเรียกให้ชาระคืน แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ยกเว้นลูกหนี้
ที่จัดชั้นสูญ
(6) สิน ทรัพย์จัดชั้นปกติ หมายถึง ลูกหนี้ที่ไม่ผิดนัดชาระ หรือลูกหนี้ที่ค้างชาระต้นเงิน
ดอกเบี้ย หรือผลกาไรจากสินเชื่อเป็นระยะเวลารวมกันไม่เกินกว่า 1 เดือน นับแต่วันถึงกาหนดชาระ
ไม่ว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาตามสัญญา หรือวันที่สถาบันการเงินประชาชนทวงถามหรือ
เรียกให้ชาระคืน แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ยกเว้นลูกหนี้ที่จัดชั้นสูญ
ข้อ 2 สถาบันการเงินประชาชนจะต้องกันสารองตามลักษณะการจัดชั้นสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้
(1) สินทรัพย์จัดชั้นสูญ ให้สถาบันการเงินประชาชนกันสารองในอัตราร้อยละ 100
(2) สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ ให้สถาบันการเงินประชาชนกันสารองในอัตราร้อยละ 100
(3) สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย ให้สถาบันการเงินประชาชนกันสารองในอัตราร้อยละ 50
(4) สินทรัพย์จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน ให้สถาบันการเงินประชาชนกันสารองในอัตราร้อยละ 20
(5) สิน ทรัพย์จัด ชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษหรือสินทรัพย์จัดชั้นควรระวังเป็นพิเศษ ให้สถาบัน
การเงินประชาชนกันสารองในอัตราร้อยละ 2
ข้อ 3 หากนายทะเบี ย นเห็ น ว่ า มี เ หตุ อั น สมควรอาจสั่ ง ให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการจั ด ชั้ น
สินทรัพย์สาหรับลูกหนี้รายหนึ่งรายใดของสถาบันการเงินประชาชนก็ได้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
ประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน

