หน ้าแรก / บริการที ธปท. กํากับดูแล / สินเชือ / สิงทีควรรู ้เมือขอกู ้เงิน

หากมีความจําเป็ นต ้องขอสินเชือ สิงสําคัญอันดับแรกทีเราต ้องพิจารณาคือความสามารถในการชําระหนีของตนเอง จากนันจึงเลือกประเภทของสินเชือให ้เหมาะสมกับความต ้องการ
แล ้วทําความเข ้าใจในกระบวนการและเงือนไขในการขอสินเชือ เพือให ้เราสามารถเตรียมตัวให ้พร ้อมและได ้รั บอนุมัตสิ นิ เชือตามทียืนขอ

การเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอสินเชือนันอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของสินเชือ ซึงเอกสารประกอบคําขอสินเชือแบ่งได ้เป็ น 3 กลุม่ หลัก คือ

01
02

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรข ้าราชการ/รั ฐวิสาหกิจ
สําเนาทะเบียนบ ้าน
สําเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หรือใบมรณบัตร
สําเนาหลักฐานการเปลียนชือ สกุล (ถ ้ามี)
กรณีนติ บิ คุ คล อาจใช ้สําเนาทะเบียนการค ้า
หนังสือรั บรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล

2.1 ผู ้มีรายได ้ประจํา
ใบรั บรองเงินเดือน หรือหลักฐานการรั บ/จ่ายเงินเดือนจากนายจ ้าง
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

2.2 ผู ้มีอาชีพอิสระ
กรณีเป็ นสัญญาจ ้าง อาจใช ้สําเนาสัญญาว่าจ ้างและหลักฐานการจ่ายเงินค่าจ ้าง
กรณีเป็ นแพทย์ ทนายความ ผู ้สอบบัญชี วิศวกร สถาปนิก ควรแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด ้วย
บัญชีเงินฝาก พร ้อมใบแจ ้งยอดบัญชี หรือสเตทเมนต์ (statement) ของบัญชีเงินฝากของตนเองหรือของกิจการย ้อนหลังอย่างน ้อย 6 เดือน
หลักฐานรายได ้หรือทรั พย์สนิ อืนๆ เช่น ใบหุ ้น พันธบัตรรั ฐบาล บัญชีเงินฝากธนาคาร

2.3 นิตบิ คุ คล
สําเนางบการเงินปี ลา่ สุด และย ้อนหลังไม่น ้อยกว่า 3 ปี
สําเนาแสดงรายการภาษี เงินได ้ประจําปี
สําเนาเอกสารสิทธิในทรั พย์สนิ ทีเสนอเป็ นหลักประกัน
แผนทีแสดงทีตังสถานประกอบการ

03

สําเนาสัญญาจะซือจะขาย หรือสัญญามัดจํา
สําเนาโฉนดทีดิน หรือสําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ
สัญญากู ้เงิน และสัญญาจํานองจากสถาบันการเงินเดิม
ในกรณีมผ
ี ู ้กู ้ร่วม จะต ้องมีหลักฐานประจําตัว และหลักฐานรายได ้ของผู ้กู ้ร่วม
ในกรณีทขอสิ
ี นเชือเพือธุรกิจ สิงทีจําเป็ นคือแผนธุรกิจ เช่น แผนธุรกิจของ SMEs แผนโครงการทีต ้องการดําเนินการ

ทังนี เอกสารในการยืนขอสินเชือแต่ละประเภทอาจแตกต่างกันออกไป ดังนัน เราควรศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดจากผู ้ให ้สินเชืออีกครั ง นอกจากนี ในการขอสินเชืออาจมีแบบฟอร์มอืน
ๆ ทีแนบมา ซึงเราควรพิจารณาก่อนกรอกข ้อมูลและลงนาม เช่น
แบบคํายินยอมให ้เปิ ดเผยข ้อมูลส่วนตัว เพือขอตรวจสอบประวัตเิ ครดิตจาก เครดิตบูโร และนํ ามาวิเคราะห์การให ้วงเงินสินเชือทีเหมาะสม
ิ ธิเลือกทีจะลงนามหรือไม่ก็ได ้
แบบคําขออนุญาตให ้เจ ้าหน ้าทีของผู ้ให ้สินเชือติดต่อ แนะนํ าสินค ้าอืน หรือให ้ข ้อมูลแก่ผู ้อืน ซึงเรามีสท
ใบคําขอประเภทอืน เช่น คําขอมีบตั รกดเงินสด สินเชือส่วนบุคคล หรือบริการแจ ้งเตือน SMS

การคาประกั
้ํ
นและหลักประกันเป็ นปั จจัยหนึงทีผู ้ให ้สินเชืออาจใช ้ประกอบการพิจารณาให ้สินเชือ เพือให ้มันใจว่าหากผู ้ขอสินเชือชําระหนีไม่ได ้ สถาบันการเงินยังมีทางทีจะได ้เงินคืน เช่น
สามารถยึดหลักประกันมาขายทอดตลาดเพือชําระหนีทีค ้างอยู่ หรือให ้ผู ้คาประกั
้ํ
นชําระหนีแทน โดยหลักทรั พย์ทนิี ยมนํ ามาเป็ นหลักประกัน เช่น เงินฝาก พันธบัตรรั ฐบาล ตัวเงิน หุ ้นกู ้
ํ้
ํ้
และอสังหาริมทรั พย์ ในกรณีสนิ เชือทีมีบคุ คลคาประกั
น สถาบันการเงินก็จะพิจารณาถึงความสามารถในการชําระหนีของผู ้คาประกั
นประกอบด ้วย

ํ้
อย่าลืมว่าผู ้คาประกั
นไม่อาจปฏิเสธความรั บผิดชอบทีจะเกิดตามมาได ้หากลูกหนีผิดสัญญา ดังนัน
หากต ้องเป็ นผู ้คาประกั
้ํ
นให ้ผู ้อืนควรปฏิบตั ดิ งั นี
1. อ่านเงือนไขในการคาประกั
้ํ
นให ้ละเอียด
ํ้
2. ทําความเข ้าใจเกียวกับขอบเขตความรับผิดชอบในฐานะผู ้คาประกั
น
3. ตรวจสอบความถูกต ้องของวงเงินและประเภทของสินเชือทีคาประกั
้ํ
นทีระบุในสัญญา
ซึงแบงก์ชาติกําหนดว่าจะต ้องระบุวงเงินของเงินต ้นทีคาประกั
้ํ
นในสัญญาให ้ชัดเจน
ํ้
ํ้
และห ้ามทําข ้อตกลงว่าให ้ผู ้คาประกั
นทําสัญญาคาประกั
นแบบไม่จํากัดจํานวน
4. หากสงสัยอะไรรีบถามก่อนลงชือในสัญญา

ในการพิจารณาอนุมัตสิ นิ เชือจะขึนอยู่กับนโยบายและหลักเกณฑ์ของผู ้ให ้สินเชือแต่ละราย โดยทัวไปแล ้วมีปัจจัยหลัก ๆ ทีใช ้ประกอบการพิจารณา คือ
นโยบายสินเชือของผู ้ให ้สินเชือ เช่น ผู ้ให ้สินเชือบางรายอาจกําหนดว่าผู ้ยืนขอสินเชือต ้องไม่มป
ี ระวัตกิ ารค ้างชําระในช่วง 12
เดือนย ้อนหลัง หรืองดให ้สินเชือแก่ลกู ค ้าใหม่ในกลุม่ อาชีพหรือกลุม่ อุตสาหกรรมทีมีความเสียงสูง
วัตถุประสงค์ในการขอสินเชือ เช่น ใช ้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการทําธุรกิจ หรือลงทุนขยายโรงงาน
ซึงจะเป็ นข ้อมูลประกอบการพิจารณาความสามารถในการชําระหนีในอนาคต
คุณลักษณะและความสามารถในการชําระหนีของผู ้ขอสินเชือ ซึงสถาบันการเงินส่วนใหญ่จะใช ้หลัก 5 Cs ประกอบด ้วย

1. Character

คือ คุณลักษณะและความน่าเชือถือของผู ้ขอสินเชือ วินัยในการใช ้และการชําระสินเชือในอดีต
ซึงบอกถึงความสามารถในการใช ้หนีและการบริหารจัดการสินเชือ เช่น ในกรณีบคุ คลธรรมดาอาจพิจารณาอายุ อาชีพ
สถานะภาพสมรส ส่วนกรณีผู ้ขอสินเชือประกอบธุรกิจอาจพิจารณาประเภทของธุรกิจ ประวัตขิ องผู ้บริหาร ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ

2. Capacity

คือ ความสามารถในการจ่ายชําระหนีคืนได ้ตามระยะเวลาทีกําหนดไว ้ รวมถึงความมันคงของรายได ้ทีจะนํ ามาชําระหนีในอนาคต เช่น
รายได ้ในปั จจุบนั ภาระหนีสินทีมีอยู่ ประวัตกิ ารชําระยอดการใช ้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและสินเชืออืน ๆ

3. Capital

คือ เงินทุน สินทรั พย์ หรือเงินฝากของผู ้ขอสินเชือ เพือเป็ นหลักประกันการให ้กู ้ยืม ซึงจําเป็ นอย่างยิงในสินเชือธุรกิจ
แม ้ว่าสินทรั พย์เหล่านีจะไม่ใช่แหล่งเงินสําหรั บชําระหนี
แต่จะเป็ นแหล่งเงินสํารองสําหรั บการชําระหนีของผู ้ขอสินเชือในกรณีทเกิ
ี ดปั ญหาไม่สามารถชําระหนีได ้

4. Collateral

คือ ผู ้คาประกั
้ํ
นหรือหลักประกันทีผู ้ขอสินเชือนํ ามาจํานํ า
หรือจํานองเพือให ้สถาบันการเงินมีความมันใจและลดความเสียงหากผู ้ขอสินเชือไม่ชาํ ระหนีตามกําหนด
ซึงสามารถให ้ผู ้คาประกั
้ํ
นชําระหนีแทนหรือนํ าหลักประกันมาขายทอดตลาดได ้ตามทีกฎหมายกําหนด

5. Conditions

คือ ปั จจัยภายนอกทีมีผลกระทบต่อรายได ้ของผู ้ขอสินเชือ เช่น เศรษฐกิจ เงินเฟ้ อ ความมันคงในรายได ้และการงาน ปั ญหาสงคราม
สิงแวดล ้อม ทีมีผลกระทบต่อความเป็ นไปได ้ของโครงการลงทุนหรือรายได ้ของผู ้ขอสินเชือ
ซึงจะมีผลต่อความสามารถในการชําระหนีในอนาคต

ดังนัน ถ ้าหากผู ้ขอสินเชือเป็ นผู ้มีอาชีพการงานและรายได ้มันคง ไม่เคยมีหนีสินล ้นพ ้นตัว มีความสามารถในการชําระหนี การขอสินเชือก็คงไม่ตดิ ปั ญหาอะไร
แต่หากไม่มห
ี น ้าทีการงานทีมันคง ไม่มเี อกสารใบรั บรองเงินเดือน โอกาสการได ้เงินกู ้ยังคงมีอยู่ เพราะอาจใช ้หลักฐานทางการเงินอืน ๆ ทดแทนได ้ เช่น ใบแจ ้งยอดบัญชี หรือสเตทเมนต์
(Statement) ของบัญชีเงินฝาก

หากผู ้ขอสินเชือถูกปฏิเสธสินเชือจากสถาบันการเงิน ผู ้ขอสินเชือสามารถขอทราบเหตุผลของการไม่อนุมัตสิ นิ เชือจากสถาบันการเงินเป็ นลายลักษณ์อักษรได ้ ทังนี
เพือให ้ผู ้ขอสินเชือมีข ้อมูลทีสามารถนํ ามาใช ้ปรั บปรุงศักยภาพ และสามารถขอสินเชือได ้ใหม่ในอนาคต โดยตัวอย่างคําชีแจง เช่น รายได ้ไม่เพียงพอต่อการชําระหนี มูลหนีคงค ้างสูงเกินไป
นอกจากนัน ในกรณีการขอสินเชือเพือการประกอบธุรกิจ หากถูกปฏิเสธสินเชือ ก็สามารถขอรั บคืนเอกสารสําคัญทีเคยยืนไว ้เพือประกอบการพิจารณาสินเชือได ้ เช่น งบการเงิน
แผนประกอบธุรกิจ รายละเอียดหลักประกัน โดยสถาบันการเงินจะต ้องคืนให ้ภายในเวลาอันควร

* ไม่ใช ้บังคับกับ Non-bank ทีเป็ นผู ้ให ้บริการสินเชือส่วนบุคคล และสินเชือบัตรเครดิต

"ก่อหนีเท่าทีจําเป็นและจ่ายไหว" และ "เป็นหนีต้องชําระ" เป็ นกฎเหล็กทีลูกหนีควรปฏิบตั ิ
แต่เมือถึงกําหนดชําระหนีแล ้วลูกหนีกลับไม่ยอมจ่ายหนี
ิ ธิทีจะทวงเงินคืนหรือจ ้างตัวแทนทีเป็ นผู ้ประกอบธุรกิจทวงหนี
เจ ้าหนีก็มสี ท
ซึงต ้องปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตกิ ารทวงถามหนี พ.ศ. 2558 เช่น
ห้ามทวงถามหนีกบั บุคคลอืนทีไม่ใช่ลก
ู หนี
และห ้ามเปิ ดเผยข ้อมูลการเป็ นหนีของลูกหนีให ้ผู ้อืนทราบ เว ้นแต่เป็ นบุคคลซึงลูกหนีระบุไว ้
กรณีเป็นผูร้ บั มอบอํานาจให้ดําเนินการทวงหนี ต ้องแสดงตัวตนต่อลูกหนีโดยแจ ้งชือ นามสกุล

กรณีเป็นผูร้ บั มอบอํานาจให้ดําเนินการทวงหนี ต ้องแสดงตัวตนต่อลูกหนีโดยแจ ้งชือ นามสกุล
ชือหน่วยงานของตนและของเจ ้าหนี รวมทังจํานวนหนี
และถ ้าเป็ นการทวงหนีต่อหน ้าให ้แสดงหลักฐานการมอบอํานาจให ้ทวงถามหนีด ้วย
กรณีทวงหนีและขอรบั ชํ าระหนีด้วย ต ้องแสดงหลักฐานการรั บมอบอํานาจให ้รั บชําระหนี และเมือ
ลูกหนีชําระหนีแล ้วต ้องออกหลักฐานให ้ด ้วย

ให้ตด
ิ ต่อกบั ลูกหนีตามสถานทีทีระบุไว้ หากไม่สามารถติดต่อได ้ สามารถติดต่อทีภูมลิ ําเนา ถินทีอยู่ หรือสถานทีทํางานของลูกหนีได ้ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 –
20.00 น. และวันหยุดราชการ เวลา 08.00 – 18.00 น. ซึงต ้องติดต่อในจํานวนครั งทีเหมาะสม
ห้ามติดต่อลูกหนีโดยวิธท
ี สืี อให้ทราบว่าเป็นการทวงหนี เช่น ใช ้ไปรษณียบัตร เอกสารเปิ ดผนึก โทรสาร หรือสิงอืนใดทีสือว่าเป็ นการทวงหนีอย่างชัดเจน
รวมทังการใช ้ข ้อความ เครืองหมาย สัญลักษณ์ หรือชือทางธุรกิจของผู ้ทวงถามหนีบนซองจดหมายทีทําให ้เข ้าใจได ้ว่าเป็ นการติดต่อเพือการทวงถามหนี
ห้ามข่มขู่ ดูหมิน ใช้ความรุนแรงทีก่อให ้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย ชือเสียง และทรั พย์สนิ
ห้ามทวงถามหนีในล ักษณะทีเป็นเท็จหรือทําให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น ใช ้สัญลักษณ์ททํ
ี าให ้เข ้าใจผิดว่าเป็ นการกระทําของศาล หน่วยงานของรั ฐ สํานักงานกฎหมาย
บริษัทข ้อมูลเครดิต รวมทังแสดงข ้อความทีทําให ้เชือว่าจะถูกดําเนินคดี หรือถูกยึดหรืออายัดทรั พย์หรือเงินเดือน
ห้ามทวงหนีในล ักษณะทีไม่เป็นธรรม เช่น เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช ้จ่ายเกินกว่าอัตราทีกําหนดชักจูงให ้ลูกหนีออกเช็คทังทีรู ้อยู่วา่ ลูกหนีไม่สามารถชําระได ้
หากผูท
้ วงหนีปฏิบตั ข
ิ ัดต่อพระราชบญ
ั ญัตินหรื
ี อลูกหนีไม่ได้รบั ความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ทหน่
ี วยงานต่าง ๆ ด ังต่อไปนี
1)
2)
3)
4)
5)
6)

กรมการปกครอง โทร. 0 2356 9660
สํานักงานเศรษฐกิจ การคลัง โทร. 1359
ทีทํ าการปกครองจังหวัด
กองบัญ ชาการตํารวจนครบาล โทร. 0 2354 5249
สถานีตาํ รวจ
ทีว่าการอําเภอ

ทําไมขอสินเชือไม่ผา่ น ทงที
ั ให้ขอ้ มูลครบถ้วนและไม่มป
ี ระว ัติหนีเสีย
การขอสินเชือไม่ผา่ นอาจมาจากเหตุผลหลายประการ เช่น
1. นโยบายการปล่อยสินเชือของสถาบันการเงินหรือผู ้ประกอบธุรกิจ แต่ละแห่งทีแตกต่างกัน
2. ภาระหนีทีมีอยู่ และความสามารถในการชําระหนีของผู ้ขอสินเชือ หากมีภาระหนีสินอยู่มาก หรือมีรายได ้ต่าํ ก็อาจมีโอกาสในการผิดนัดชําระหนีมาก
ซึงผลต่อการพิจารณาอนุมัตสิ นิ เชือ
3. ประวัตกิ ารชําระหนีทีผ่านมาของลูกหนี
4. หลักประกันความเสียงของผู ้ขอสินเชือ เช่น ผู ้คาประกั
้ํ
นมีความสามารถในการชําระหนีต่าํ หรือหลักทรั พย์คาประกั
้ํ
นไม่เพียงพอ
แต่ไม่วา่ จะมาจากสาเหตุอะไรก็ตาม ถ ้าผู ้ขอสินเชือต ้องการขอทราบเหตุผลของการไม่ปล่อยสินเชือ
แบงก์ชาติกําหนดให ้สถาบันการเงินชีแจงเหตุผลให ้ผู ้ขอสินเชือทราบอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษร

ผู ้จัดการบริการ

ทีมกลยุทธ์ ศคง.

