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เนือหาของการนําเสนอ
บรรยากาศและสภาพแวดล ้อมในเวลานี
เครดิตบูโรคืออะไร / ทําไมต ้องมีเครดิตบูโรในเมืองไทย
ิ เชอ
ื#
เครดิตบูโรเกีย
# วอะไรกับกระบวนการวิเคราะห์สน
หน ้ารายงานเครดิตบูโร – สมุดพกการก่อหนี + การ
บริหารจัดการเรือ
# งหนี + ภาพสะท ้อนวินัยของลูกหนี
ิ
• อาการ + การแก ้ไขปั ญหาเวลามีหนีสน
• ข ้อคิดในเรือ
# งทีเ# ราถ ้ารู ้ไว ้ – จะไม่จน - ไม่หมดหนทาง
ั ถามและการแลกเปลีย
• ซก
# นเรียนรู ้ระหว่างกัน

•
•
•
•

ความรู้ทางการเงินตํ!า

ทีมา: นสพ. โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที 16 ก.พ. 58

สถิตห
ิ นีคร ัวเรือนไทย ก ันยายน 2556 - 2557
ิ ทีคร ัวเรือนไทยกูย
(หนีสน
้ ม
ื จากสถาบ ันการเงิน)
คร ัวเรือนกูก
้ ันจนถึง กย.2557 เท่าก ับ 10.22 ล้าน
ล้านบาท เทียบก ับ GDP อยูท
่ ี 84.7% ระยะที
สากลเขามองก ันทีเป็นระด ับน่าก ังวลคือ 85%
หน่วย: ล ้านบาท
สถาบ ันร ับฝากเงิน
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจทีร# ับฝากเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์
สถาบันรับฝากเงินอืน
# ๆ
สถาบ ันการเงินอืน
# ส่วนบุคคล
บริษัทบัตรเครดิต ลิสซิง# และสินเชือ
บริษัทประกันภัยและประกันชีวต
ิ
บริษัทหลักทรัพย์
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
โรงรับจํานํ า

กย.2556 % / GDP
8,261,501
69.8%
4,026,860
34.0%
2,805,628
1,426,244
2,769
1,225,842
1,007,625
76,601
48,616
27,037
58,328
7,635

ผลิตภ ัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) **

23.7%
12.0%
0.0%
10.4%
8.5%
0.6%
0.4%
0.2%
0.5%

2,981,723
1,556,346
2,763
1,338,914
1,094,699
86,978
64,766
24,419
56,999

0.1%

24.7%
12.9%
0.0%
11.1%
9.1%
0.7%
0.5%
0.2%
0.5%

Diff
620,048
313,857
176,095
130,102
(6)
113,072
87,074
10,377
16,150
(2,618)
(1,329)

ธค. 2556r % / GDP
8,521,064
71.6%
4,165,800
35.0%
2,887,775
1,464,634
2,855
1,271,556
1,052,917
79,163
48,724
25,710
56,506

24.3%
12.3%
0.0%
10.7%
8.8%
0.7%
0.4%
0.2%
0.5%

11,053

0.1%

3,418

8,536

0.1%

9,487,343

80.1% 10,220,463

84.7%

733,120

9,792,620

82.3%

11,843,330

12,061,096

สถาบันการเงินอืน
# ๆ
รวม*

กย.2557 p % / GDP
8,881,549
73.6%
4,340,717
36.0%

*Retrieved data from the Bank of Thailand on 5 January 2015
**Retrieved data from NESDB on 5 January 2015

217,766 11,898,710

ส่ วนหนึ!งของข้ อมูลการบรรยายในงานสัมมนาประจําปี ของ
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติปี 2556

เท่ าที!มีการเปิ ดเผยออกมาตามสื!อมวลชนระบุว่า
ณ ระดับ 40% คือระดับที!ธนาคาร/สถาบันการเงิน
ใช้ เป็ นเงื!อนไขหนึ!งในการพิจารณาสินเชื!อ

....ภาพสะท้ อนจากการให้ ข้อมูลกับสื!อมวลชนของผู้บริหารสถาบันการเงินในช่ วงที!ผ่านมา....

รู้ จักเครดิตบูโร....ก่ อนจะไปสร้ างหนีสP นิ
กับสถาบันการเงิน
**************************************
เครดิตบูโร เกิดมาได้ อย่ างไร....ทําไมต้ องมี
เครดิตบูโร เก็บข้ อมูลอะไร...เก็บข้ อมูลอย่ างไร
เครดิตบูโร เกี!ยวอะไรกับการขอกู้...และเราต้ องรู้ อะไร

บริษ ัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติคอ
ื อะไร หรือ เครดิตบูโรคืออะไร

ภาษาชาวบ้ านที!ทราบกันโดยทั!วไปคือ เครดิตบูโรเป็ นเหมือนที!เก็บสมุดพกของ
คนที!มีหนีสP ินกับสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินนันP เป็ นสมาชิกเครดิตบูโร
หรื อเป็ นถังข้ อมูลที!เก็บข้ อมูลของคนที!มีหนีสP ินกับสถาบันการเงิน

เครดิตบูโร จ ัดเก็บข้อมูลอะไร : เครดิตบูโร จ ัดเก็บข้อมูลเครดิตคร ับ

Credit Bureau เก็บข้ อมูลเฉพาะ “ข้ อมูลสินเชื!อ” ตามคํานิยามที!กฎหมายกําหนด
Scorecards หรื อ Credit scoring
ในต่ างประเทศจะมีการพัฒนาสิ!งนีเP ข้ ามาใช้ ในระบบ

ในประเทศไทยเก็บข้ อมูลเฉพาะ “ข้ อมูลสินเชื!อ”
ไม่ มีการเก็บข้ อมูลประเภทอื!นใด-Non bank data

...ในประเทศไทยกฏหมายเวลานีกP าํ หนดให้ เก็บเป็ นข้ อมูลลักษณะ “ประวัต”ิ การมีสินเชื!อ การชําระสินเชื!อทังP ที!ชาํ ระครบ-ตรง และ
ค้ างชําระตามความเป็ นจริง ไม่ มีการเก็บข้ อมูลบัญชีค่าสาธารณูปโภค นําP -ไฟฟ้า-โทรศัพท์ ใดๆทังP สินP การกล่ าวอ้ างทังP หลายทังP ปวงที!
ไม่ เป็ นจริง เครดิตบูโรขอยืนยันว่ าจะดําเนินการทางกฏหมายให้ ถงึ ที!สุดไม่ ว่าผู้กระทําจะเป็ นบุคคลใด สังกัดสถาบันการเงินสมาชิก
หรื อไม่ ก็ตาม เพื!อให้ การใช้ กฎหมายเป็ นไปด้ วยความเคร่ งครั ด เป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย...

ลักษณะการเก็บข้ อมูลในเครดิตบูโรทั!วโลก
ิ เป็นผลลบของบุคคล – Negative only เชน
่
• แบบทีเก็ บเฉพาะสงที
ิ เชอ
ื# ค ้างชาํ ระค่าสาธารณูปโภค ซงึ# เป็ น
เก็บประวัตก
ิ ารค ้างชาํ ระสน
่
สว่ นน ้อยของเครดิตบูโรจากทัว# โลก ประเทศทีจ
# ัดเก็บแบบนีเชน
ฟิ นแลนด์ เบลเยีย
# ม คองโก ออสเตรเลีย(ปั จจุบันเปลีย
# นมาเป็ นเก็บ
แบบเป็ นประวัต)ิ การเก็บข ้อมูลแบบนีจึงสง่ ผลต่อความเข ้าใจผิดใน
บทบาทของเครดิตบูโร
•

แบบทีเก็ บเป็นประว ัติของบุคคล – Positive +Negative โดย
มีทงประวั
ั
ตก
ิ ารชาํ ระทีต
# รงเวลา และประวัตก
ิ ารค ้างชาํ ระ ตามความ
เป็ นจริงในแต่ละชว่ งเวลาซงึ# เป็ นสว่ นใหญ่ของเครดิตบูโรจากทัว#
่ USA, UK, Germany, Italy
โลก ประเทศทีจ
# ัดเก็บแบบนีเชน
ี นและประเทศไทย
ประเทศในอาเซย

ทําไมต้องมี Credit Bureau ในระบบการเงินของไทย
เราดูได้จากหมายเหตุทา้ ย
พรบ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545
•

ปี 2545 มีการตรา พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 โดยมี
เหตุผลคือ
ิ เชอของสถาบ
ื
“โดยทีการกูย
้ ม
ื หรือให้สน
ันการเงินจําเป็นต้องมีขอ
้ มูลเกียวก ับฐานะทาง
การเงินและประว ัติการชําระหนีของลูกค้าอย่างเพียงพอว่าลูกค้ารายนนมี
ั ประว ัติอย่างไร และ

เท่าทีผ่านมา การให้กูย
้ ม
ื
ิ เชอของสถาบ
ื
หรือการให้สน
ันการเงินย ังมีขอ
้ มูลไม่ครบถ้วน
ส ่ง ผลให้เ กิด หนีทีไม่ก ่อ ให้เ กิด รายได้เ พิมมากขึนทํ า ให้เ กิด
ปัญหาความไม่มนคงแก่
ั
สถาบ ันการเงินนน
ั และระบบสถาบ ัน
การเงินโดยรวม นอกจากนี การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในปัจจุบ ันย ังไม่ม ี
มีภาระหนีอยู่ก ับสถาบ ันการเงิน อืนมากน้อ ยเพีย งใด

กฎหมายเกียวก ับการกํ า หนดหล ก
ั เกณฑ์ วิธ ก
ี าร และเงือนไขในการทํ า ธุ ร กรรม
ข้อมูลเครดิต รวมทงย
ั ังไม่มก
ี ฎหมายคุม
้ ครองประชาชนผูเ้ ป็นเจ้าของข้อมูลไว้เป็น
การเฉพาะ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบ ัญญ ัติน”ี

แล้วข้อมูลเครดิต คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง :

คําว่า ข้ อมูลเครดิตในภาษากฎหมาย หรื อในแง่ภาษาชาวบ้ านคือ รายงานเครดิตบูโร
หมายถึงข้ อมูลที$จดั เก็บหรื อรายงานในเครดิตบูโรแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. ข้ อมูลบ่ งชี P คือข้ อเท็จจริ งที!บ่งชีถP งึ ตัวลูกค้ า ได้ แก่
ข้ อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื$อ-นามสกุล เลขที$บตั รประจําตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด ซึ!งไม่ มีการจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์
ข้ อมูลที$อยู่ที$ลกู ค้ าแจ้ งกับสถาบันการเงินและบริ ษัทที$เป็ นสมาชิกเครดิตบูโร

2.ข้ อมูลสินเชื!อที!ได้ รับอนุมัตแิ ละประวัตกิ ารชําระหนี P จําแนกเป็ นรายบัญชีท! มี ีอยู่ในแต่ ละสถาบัน
การเงินและบริษัทสมาชิก โดยมีข้อมูลที!สาํ คัญดังนี P
สรุปข้ อมูลบัญชีสินเชื$อ ซึง$ จะบอกว่าลูกค้ ามีสินเชื$ออยู่ทงหมดกี
ั/
$ บญ
ั ชี มีจํานวนบัญชีที$ใช้ สิทธิแก้ ไขข้ อมูลหรื อโต้ แย้ งกี$บญ
ั ชี
ประเภทและเลขที$บญ
ั ชีของสินเชื$อ
ชื$อผู้ให้ สินเชื$อ
วงเงินที$ได้ รับอนุมตั ิ และวงเงินที$ใช้ ไป
สถานะของบัญชี เช่น ปกติ ปิ ดบัญชี พักชําระหนี / ค้ างชําระหนี /
รายละเอียดการชําระหนี / ซึง$ จะแสดงประวัติการชําระหนี /ที$ผ่านมา ทังP ที!ชาํ ระตรง ชําระล่ าช้ า หรื อผิดนัดชําระ ข้ อมูลอื$น ๆ เช่น วันที$เปิ ดบัญชี
วันที$ชําระหนี /ล่าสุด วันที$ปิดบัญชี วันที$ปรับปรุงโครงสร้ างหนี /
ที$มา : www.bot.or.th ศูนย์ให้ ความคุ้มครองผู้ใช้ บริ การทางการเงิน หรื อ 1213 ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ึ ษา เรืองข้อมูลเครดิต
ความเข้าใจของ น ักเรียน น ักศก
ข้ อมูลเครดิตที!มาจากเครดิตบูโร

ข้ อมูลที!มาจากใบสมัครสินเชื!อ

► Commercial Bank
► Credit Card Issuer
► Consumer & Retails Finance
January 2015

► Auto Hire-Purchase/Leasing
► Special Finance Institution
► Insurance (Credit Business)

ข้อมูลประว ัติทเกี
ี ยวก ับการก่อหนี+การ
ิ ของต ัวเรา
ชําระหนี หรือสมุดพกด้านหนีสน
ไปเกียวย ังไงก ับขนตอน+วิ
ั
ธก
ี ารพิจารณา
ิ เชอหรื
ื
สน
อการให้เงินกูข
้ องสถาบ ันการเงิน
เราต้องรูเ้ รืองนีเพราะม ันคือการ “รูเ้ ขา” รูว้ า่
้ จ
เขาคิดอย่างไร เขาทําอย่างไร เขาใชป
ั จ ัย
ํ ค ัญใดมาต ัดสน
ิ ใจ...ท่านว่าใชห
่ รือไม่
สา

ตัวอย่ าง กระบวนการให้ สินเชื!อที!เป็ นมาตรฐาน – สินเชื!อมีหลักประกัน/สินเชื!อเคหะ
Document
1.รวบรวม
ข้อมูลลูกค้า

KYC/CDD
2. จ ัดทําใบสม ัคร
สินเชือ และขอ
ิ เชือ
อนุม ัติสน

5. ประเมิน
ราคา

4. อนุม ัติ
เครดิต
เบืองต้น

8. ลงนามใน
ั
สญญา

6. อนุม ัติ
เครดิตขน
ั
สุดท้าย

Check Credit Bureau
3. สืบค้น
ข้อมูลเครดิต

ภายใต้ หนังสือให้ ความยินยอมที!ลูกค้ าได้ ลงนาม
ต ้อง
อนุญาตให้ เครดิตบูโตรวจสอบความถู
ร เปิ ดเผยข้ อมูลกของตั
วลูกค้ าเองใน
ด้ านสินเชื!อที!ตนเองมีอยู่กสืับสถาบั
นการเงิ
ค ้นข ้อมู
ล นสมาชิกอื!นๆเช่ น
จํานวนหนีคP งค้ าง ภาระหนี P ประวัตกิ ารชําระหนีทP ! ผี ่ านมาใน
นํ าส่งข ้อมูล
อดีต
จัดเก็นบทีConsent
การที!สถาบันการเงิ
! กาํ ลังพิจารณาสินเชื!อได้ เห็น
พฤติกรรม เห็นการผ่ อนชําระ ว่ ามีการ จ่ ายครบ-จ่ ายตรง
ทําลายเอกสาร
หรื อมีการผิดนัดชําระ หรื อไม่ การรู้ จักตัวตนของลูกค้ าที!มา
ขอสินเชื!อก็จะดีขนึ P มีความแม่ นยํามากขึนP และท้ ายสุดคือ
ป้องกันการเกิด NPL ได้ ดีกว่ าในอดีตมาก

7. จ ัดเตรียม
ั
สญญา

9. จดจํานอง
หล ักประก ัน

11.ติดตาม
การใชว้ งเงิน

12.การ
ทบทวนวงเงิน

13.ติดตาม
คุณภาพ

10.ตงวงเงิ
ั
น

ทุกท่ านครั บ....
ท่ านเคยเห็น เคยรู้ จักหน้ าตา
“สมุดพกทางด้ านหนีสP ินของท่ าน ของลูกค้ าท่ านที!เขามาขอ
คําปรึกษาหรื อไม่ ???”
หากท่ านไม่ เคยเห็นแล้ วรู้ ได้ อย่ างไรว่ าความจริงคืออะไร???
จะฟั งแต่ คาํ บอกเล่ าเท่ านันP หรือ??? และให้ ความเห็นกันยังไง
รายงานข้ อมูลเครดิต หรื อรายงานข้ อมูลเครดิตบูโร....คือ
คําตอบของสุขภาพด้ านการจัดการหนีสP ิน

สว่ นที 1 : เรียกว่า ข้อมูลบ่งช ี
ในรายงานเครดิตบูโร ไม่ มีการเก็บข้ อมูลเบอร์ โทร ทุกประเภท

กรณีตัวอย่ างนี P นายตัวอย่ าง สมมุติ มีบญ
ั ชีสินเชื!อตอนนี P
ณ วันที!ออกรายงาน จํานวน 1บัญชี

สว่ นที 2 : เรียกว่า ข้อมูลประว ัติการชําระ

• เก็บข้ อมูลการเป็ นหนี P การชําระหนี P ที!สถาบันการเงินสมาชิกส่ งเข้ ามาทุกบัญชี ทุกเดือน
• ลูกหนีไP ม่ จ่ายคือค้ างชําระ ลูกหนีจP ่ ายก็ไม่ ค้างชําระ เก็บข้ อมูลเหมือนสมุดพกเก็บคะแนน
• เก็บตามความเป็ นจริ งของการเป็ นหนี P การชําระหนี P ในแต่ ละบัญชีสินเชื!อที!ส่งเข้ ามา
• ข้ อมูลเดือนที! 1 อยู่ด้านล่ าง เดือนที! 2, 3, 4….เรี ยงขึน
P ไปเป็ นชันP ๆแบบขนมชันP
• ข้ อมูลไม่ มีการไปทับของเก่ า เพราะทุกเดือนจะมีข้อมูลใหม่ เข้ ามาในเครดิตบูโร
• จะไม่ มีข้อมูลใหม่ เข้ ามาเมื!อมีการชําระหนีป
P ิ ดบัญชี / โอนขายหนี P / ตัดหนีสP ูญ ...
• ข้ อมูลจะเรี ยงขึน
P ไปจนครบ 36ชันP หรื อ 36เดือน หรื อมีข้อมูลสะสม 3ปี
• ข้ อมูลใหม่ เดือนที! 37 เข้ ามาในระบบ ข้ อมูลเดือนที! 1 จะลบทิงP ออกไป
• ข้ อมูลใหม่ เดือนที! 38 เข้ ามาในระบบ ข้ อมูลเดือนที! 2 จะลบทิงP ออกไป
• ข้ อมูลใหม่ เดือนที! 39 เข้ ามาในระบบ ข้ อมูลเดือนที! 3 จะลบทิงP ออกไป
• ข้ อมูลใหม่ จะเข้ ามา ข้ อมูลเก่ าที!ครบกําหนดระยะเวลาที!เก็บก็จะทยอยออกไปตามที!

กฎหมายกําหนด เรี ยกว่ า ข้ อมูลใหม่ เข้ า ข้ อมูลเก่ าลบออกไป ข้ อมูลไม่ ไปทับของเก่ า
• เราอยู่ในเวลาปั จจุบน
ั และเมื!อเราดูรายงาน เราจะมองย้ อนไปในอดีตของประวัตไิ ม่ เกิน
3ปี

ซึ!งเพียงพอแล้ วที!จะเห็นพฤติกรรมการก่ อหนี P การชําระหนีขP องท่ านที!เป็ นลูกหนี P

อย่ างนีเP รี ยกว่ า คนไม่ เคย มีวินัย ใช้ หนีคP รบตรง สัญญา
เป็ นสัญญา เป็ นหนีกP ใ็ ช้ หนีตP ามเวลาที!ไปตกลงกับเจ้ าหนี P

บัญชีสินเชื!อ บัตรเครดิต ที!มีลักษณะ ไม่ ได้ ใช้ บตั ร ยอดหนีคP งเหลือจึงเป็ น -0สถานะของบัญชี 10 - ปกติ

อย่ างนีเP รี ยกว่ า คนเคยค้ างหลายครั งP ต่ อมา
ชําระแล้ ว ปั จจุบันปกติ บัญชีไม่ มีปัญหา

อย่ างนีเP รี ยกว่ า คนเคยค้ างครั งP เดียวนานมาแล้ ว
ต่ อมาชําระแล้ ว ปั จจุบนั ปกติ บัญชีไม่ มีปัญหา

อย่ างนีเP รี ยกว่ า คนเคยค้ าง ต่ อมาชําระหนี P
ยกยอดทังP หมดที!ค้าง ปั จจุบนั ปิ ดบัญชี

30-06-2554 เริ!มค้ างชําระ 31 วันแต่ ไม่ เกิน 60 วัน ต่ อมาเดือน 7 ก็มีการค้ างต่ อเนื!องเป็ น 61 วัน แต่ ไม่ เกิน 90 วัน และลูกหนียP ังมี
การค้ างชําระต่ อเนื!องจนปั จจุบนั จนมีหนีคP ้ างชําระเท่ ากับ 67,051 บาทและเป็ นลูกหนีทP ! เี ข้ าข่ าย เป็ นหนีเP สีย เป็ น NPL ลูกหนีมP ีการ
แก้ ไขโดยการชําระหนีทP ! คี ้ างอยู่ทงั P หมด 67,051 บาทและปิ ดบัญชีผลคือประวัตขิ องลูกหนีกP ็จะกลับมาเป็ น 0 บาทไม่ ค้างชําระหรื อค้ าง
ชําระไม่ เกิน 30 วัน สถานะของบัญชีนีใP นปั จจุบนั 30-04-2556 คือ ปิ ดบัญชี รหัส 11 สรุ ปบัญชีนีปP ั จจุบนั ปิ ดแล้ วแต่ มีการค้ างชําระใน
อดีต เป็ นลูกหนีปP ระเภทภาษาชาวบ้ านคือ คนเคยค้ างปั จจุบันปิ ดบัญชียกยอด

บัญชีสินเชื!อ บัตรเครดิต ที!มีลักษณะ ปิ ดบัญชี ยอดหนีคP งเหลือเป็ น -0สถานะของบัญชี 11 – ปิ ดบัญชีและที!สาํ คัญก่ อนปิ ดนันP ไม่ มีประวัตกิ ารค้ างชําระเลย

อย่ างนีเP รี ยกว่ า คนที!ยังค้ าง ยังไม่ จ่าย

ค้ างชําระมาต่ อเนื!องกลายเป็ น NPL ไปแล้ วเมื!อเดือน 1-2555

30-11-2554 ค้ างชําระ 31 วันแต่ ไม่ เกิน 60 วันต่ อมาเดือน 12 ก็มีการค้ างต่ อเนื!องเป็ น 61 วันแต่ ไม่ เกิน 90 วัน และลูกหนียP ังมีการค้ าง
ชําระต่ อเนื!องจนปั จจุบนั จนมีหนีคP ้ างชําระเท่ ากับ 56,489 บาทและเป็ นลูกหนีทP ! ีเข้ าข่ าย เป็ นหนีเP สีย เป็ นNPL ที!สุดของเรื! องมักจะไป
จบกันที!การฟ้องร้ องดําเนินคดี ลูกหนีปP ระเภทนีภP าษาชาวบ้ านคือ หนีเP สีย หนีเP น่ า ลูกหนีNP PL การไปยื!นขอสินเชื!อจากสถาบัน
การเงินทังP ที!เดิมและที!ใหม่ จะเป็ นไปได้ ยากมากเพราะเหตุว่ายังไม่ ได้ ไปชําระหนีเP ดิมให้ เสร็จสมบูรณ์ ก่อนไปก่ อหนีใP หม่
บัญชีสินเชื!อ บัตรเครดิต มีการค้ างชําระ 1 เดือนในปั จจุบนั และถูกสถาบันการเงินเจ้ าของบัตร รายงานเข้ ามาที!เครดิตบูโร แต่ การ
ค้ างชําระดังกล่ าวนันP ยังถือว่ าบัญชีเป็ น ปกติ เพียงแต่ มีประวัตกิ ารค้ างชําระ ยังสามารถกลับมารั กษาเครดิตของตนเองได้ ด้วยการ
กลับมาชําระหนีเP พื!อให้ ส่วนที!เป็ นประวัติกลับมาเป็ นไม่ ค้างชําระ
บัญชีลักษณะนียP ังไม่ เข้ าข่ ายเป็ นบัญชีหนีเP สีย( บัญชีหนีเP สียคือ ต้ องมีการค้ างชําระเกิน 90 วันขึนP ไป สถานะของบัญชีจะเปลี!ยนจาก
10 - ปกติ เป็ น 20 – ค้ างชําระเกิน 90วัน

อย่ างนีเP รี ยกว่ าเจ้ าของข้ อมูลที!เป็ นลูกหนีมP ีข้อโต้ แย้ งในบัญชีสินเชื!อที!ตนเองมี
อยู่ตามที!กฎหมายให้ สิทธิและเครดิตบูโรก็ต้องบันทึกข้ อมูลตามที!แจ้ งมาทังP
สองฝ่ ายคือทังP เจ้ าหนีแP ละลูกหนี P เพื!อให้ สถาบันการเงินที!ลูกหนีไP ปขอกู้นันP ได้
พิจารณาข้ อเท็จจริงทังP สองฝ่ ายอย่ างครบถ้ วน ถูกต้ อง ทันสมัย อันเป็ นการ
รั กษาสิทธิของผู้ท! เี ป็ นลูกหนีตP ามที!กฎหมายกําหนดนั!นเอง

ถ้าสถาบ ันการเงินทีเราไปขอกูแ
้ ล้วนน
ั จะ
ไม่ให้กก
ู ้ ับเรา ไม่อนุม ัติเงินกูใ้ ห้ก ับเรา
สถาบ ันการเงินนนต้
ั องทําอย่างไรจึงจะ
ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการคุม
้ ครอง
ผูบ
้ ริโภคอย่างเราๆท่านๆ
ิ แล้วมีปญ
อาการของคนทีเป็นหนีสน
ั หาแล้ว
จะมีล ักษณะเป็นแบบไหน

ตัวอย่ าง หนังสือการปฎิเสธสินเชื!อเนื!องจากดูข้อมูลเครดิตบูโรไปแล้ ว
โดยระบุเหตุผลชัดเจน ตามที!กฎหมายกําหนด

ข้ อมูลจาก Web site ธนาคารแห่ งประเทศไทย : โดยศูนย์ ค้ ุมครองผู้ใช้ บริการทางการเงิน
ระบุ เรื! องความเข้ าใจผิดเกี!ยวกับเครดิตบูโร เผยแพร่ เมื!อ 30 มกราคม 2555

ค้ างชําระ/ผิดนัดชําระหนี P ถูกขึนP บัญชีดาํ (Blacklist) จริงหรื อ
หลาย ๆ ท่านเข้ าใจว่า สาเหตุที$สถาบันการเงินไม่ให้ สนิ เชื$อ เพราะบริ ษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ
จํากัด ได้ ขึ /น “บัญชีดาํ ” ของตนไว้ ดังนัน/

เพื!อความเข้ าใจที!ถกู ต้ อง ขอเรียนชีแP จงให้ ทราบ ดังนี P บริษัท ข้ อมูลเครดิต
แห่งชาติ จํากัด มีหน้ าที$เป็ นตัวกลางในการจัดเก็บ รวบรวม ข้ อมูลเครดิต ซึง$ มีทงประวั
ั/
ติการ
ชําระหนี /ที$ดีและไม่ดีของลูกค้ า ตามที$สถาบันการเงินหรื อบริ ษัทที$เป็ นสมาชิกจัดส่งให้ เท่านัน/
มิได้ มีหน้ าที!ขนึ P บัญชีดาํ อย่ างที!เข้ าใจกัน แต่ สาเหตุท!ที ่ านไม่ ได้ รับสินเชื!อ
จากสถาบันการเงิน เพราะเมื!อสถาบันการเงินที!ท่านไปขอสินเชื!อ ได้ ตรวจสอบ
ประวัตกิ ารชําระหนีขP องท่ านจากบริษัท ข้ อมูลเครดิตแห่ งชาติ จํากัดแล้ วพบว่ า ท่ านมี
หนีเP สีย คือ ไม่ ชาํ ระหนีกP ับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการรายอื!นต่ างหาก

• ไม่มก
ี ารขึนบ ัญช ี Blacklist ของประชาชนใดๆในฐานข้อมูล
ของเครดิตบูโร ด ังคําอธิบายแก้ความเข้าใจผิดจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย ปรากฎในwww.bot.or.th
ี ธรรม
• ไม่มก
ี ารให้อํานาจใดๆในทางกฎหมาย หรือในทางศล
หรือในทางธุรกิจทีให้เครดิตบูโรในประเทศไทยขึนบ ัญช ี
Blacklist ประชาชนคนไทยได้เลย
• ไม่มใี คร หรือบุคคลใด หรือหน่วยงานใดสามารถให้คา
ํ นิยามว่า
บ ัญช ี Blacklist ของประชาชนในเครดิตบูโร นนหมายความว่
ั
า
อย่างไร
+++++++++++++++++++++++++++++
•

ี า
ี า
“บ ัญชด
ํ -Blacklist” ตามความหมายทีปรากฎในสารานุกรมเสรี ระบุไว้คอ
ื บ ัญชด
ํ
ี ับ (อ ังกฤษ: Blacklist) คือ รายชอบุ
ื คคลหรือกลุม
หรือ บ ัญชล
่ บุคคลที ได้ร ับการ
ั
่ รายชอลู
ื กจ้างทีนายจ้างทงหลายร่
ปฏิเสธจากกลุม
่ สงคม
ต ัวอย่างเชน
ั
วมมือก ันไม่
ื
ี ับของนายจ้าง โดยทวไปเป
ิ ของ
ร ับเข้าทํางาน ลูกจ้างทีมีชออยู
ใ่ นบ ัญชล
ั
็ นสมาชก
สหภาพแรงงาน เป็นผูน
้ ําแรงงานหรือห ัวหน้าคนงานไม่เป็นทางการ หรือ ผูต
้ อ
้ ง
ั าจะเป็นบุคคลด ังกล่าว ซงมี
ึ พฤติการณ์ในทางก่อกวน ปลุกปัน และยุยง
สงสยว่
่ เสริมคนงาน หรือเป็นผูม
่ นสําค ัญในการทําให้เกิดการเรียกร้องและน ัดหยุดงาน
สง
้ ส
ี ว
ื กจ้างเหล่านีจะถูกหมุนเวียนเป็นการล ับ ให้ทราบทวก
รายชอลู
ั ันในหมูข
่ องนายจ้าง
เพือไม่ให้นายจ้างคนใดร ับเข้าทํางานด้วย ทีมา จากวิกพ
ิ เี ดีย สารานุกรมเสรี

ื ค้นจากพจนานุกรม
ข้อมูลจากการสบ

เหตุผลที!ทาํ ไมเราต้ องเข้ าใจเรื!อง การออม + การบริหารหนี P การวางแผนการเงิน
• เพราะเราทุกท่ านไม่ ร้ ู ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึนP สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจเปลี!ยนไป
สภาพการทางสังคมดีขึนP -เลวลง!!! เภทภัยทางธรรมชาติมีมากขึนP
• เพราะขณะที!ผ้ ูคนมีอายุมากขึนP แก่ ตัวลงทุกวัน ความเสี!ยงมีมากขึนP การหาทางปกป้อง
ตัวเอง ได้ แก่ ปกป้องทรั พย์ สินของตนเอง ดูแลหนีสP ินของตนเอง ดูแลสุขภาพของตนเอง
และครอบครั วควรต้ องได้ รับการบริ หารจัดการมากขึนP ตามลําดับใช่ หรื อไม่ ...
• เพราะเราทุกคน ทุกครอบครั ว ต่ างมีเป้าหมายท้ ายสุดคือ มีความสุข มีความสงบ ไม่ มี
โรคภัยมารบกวน สามารถเผื!อแผ่ ให้ กับผู้ท! ดี ้ อยกว่ า สามารถทํานุบาํ รุ งพุทธศาสนาหรื อ
สนับสนุนศาสนาที!ตนเองเชื!อถือยึดมั!นได้ โดยไม่ เดือดร้ อน ท้ ายสุดคือ “มีอสิ ระทางการเงิน”
• เพราะลึกๆในใจของทุกคนรวมทังP ผู้บรรยายไม่ อยากเป็ น ผู้ขอ ที!ต้องพึ!ง ผู้ให้ ตลอดเวลา
เนื!องจากทุกคนก็ร้ ู ว่า “มือที!ขอไม่ เคยสูงกว่ ามือที!ให้ ท้ ายสุดไม่ ตดิ หนี P ก็ตดิ บุญคุณที!ต้องมี
การใช้ ทงั P ที!เป็ นตัวเงินและไม่ ใช่ ตัวเงิน...ใช่ หรื อไม่ ”
• เพราะถ้ าไม่ มีการวางแผนไว้ ก่อน การกําหนดการกระทํา กิจกรรมที!จะทําว่ าจะทําสิ!งใดก่ อนหลัง และจะทําสิ!งใดมาก-น้ อย ก็จะสับสนไม่ เป็ นระบบ สุ่มเสี!ยงที!จะเสียหายได้

เรื!องพืนP ฐาน : การกู้ยืม การเป็ นหนี P การบริหารหนี P

ก่ อนการเป็ นหนี P ต้องรู้อะไร
• รู้ เรา ก่ อนรู้เขา รู้จกั ตัวตนของเรา ศักยภาพของเราอย่ างถูกต้ อง ไม่ มีอคติ ไม่ เข้ าข้ างตัวเอง
• รู้ ว่า การที!จะก่ อหนีคP รั งP นี P แท้ จริ งแล้ วต้ องการเอาเงินไปทําอะไร
(ภาษาสถาบันการเงินเขาเรี ยกว่ า “วัตถุประสงค์ การกู้ยืม หรื อ Loan objective”)
• ต้ องแสดงให้ เจ้ าหนีเP ห็นว่ าตัวเรามีรายได้ มากพอ มีความสามารถในการชําระหนี P ดังนันP เราจึง
ต้ องตรวจคํานวณ ความสามารถในการชําระหนีขP องเราก่ อน โดยการเอาหนีทP ! ตี ้ องจ่ ายทุก
เดือนมาหารด้ วยรายได้ ในเดือนนันP ๆ หากเกินกว่ า 40%แล้ ว เราจะมีความเสี!ยงมากในการกู้
• ต้ องรู้ ว่า หนีกP ้ อนนีทP ! จี ะกู้เข้ ามานันP จะสัญญา+รั บปากกับเจ้ าหนีจP ะใช้ คืนอย่ างไร
(ภาษาสถาบันการเงินเขาเรี ยกว่ า “การประเมินความสามารถ – Ability to pay”)
• ต้ องรู้ เข้ าใจ แสดงต่ อเจ้ าหนีวP ่ า ตัวเรามีความตังP ใจในการชําระหนี P ตามเงื!อนไข
(ภาษาสถาบันการเงินเรี ยกว่ า “การประเมินความตังP ใจในการชําระหนี P – “Willingness to pay”)
• ต้ องรู้ จกั อธิบายเจ้ าหนีเP รื! องหลักประกันทังP เรื! องคุณภาพและราคาของหลักประกันนันP

เรื!องพืนP ฐาน : การรู้จักตัวเองก่ อนจะตัดสินใจไปก่ อหนี P
สํารวจรายได้ +
ความแน่ นอน

เงินมาจากไหน มาเป็ นประจําหรื อไม่ มาทุกเดือน อาทิตย์ หรื อทุกวัน
เป็ นเงินสดหรื อไม่

สํารวจรายจ่ ายกับ ใช้ ไปในเรื!องอะไรบ้ าง
ประหยัด-ประโยชน์ แล้ วหรื อยัง
ทรัพย์ สิน
สํารวจภาระหนีทP งั P
ในและนอกระบบ
กําหนดระดับการ
ใช้ จ่าย การออม

เรื! องที!เสี!ยง ม้ า มวย หวย บอล เหล้ า เบียร์ บุหรี!
ต้ องหาทางลด ละ เลิกหนีนP อกระบบ เพราะหากมีจะอันตรายมาก
เป็ นหนีกP ! ีบญ
ั ชี จํานวนเงินเท่ าไหร่ ยอดผ่ อนต่ อเดือนเท่ าไหร่
คนที! มีขีดความสามารถในการชําระได้ ดีจะอยู่ท! รี ะดับนีคP ือ
40%ของรายรั บที!ได้ เอาไปใช้ หนีคP ือ รั บมา 100 ให้ เจ้ าหนี P 40 กินใช้ 4050 ที!เหลือออม 10-20%
ต้ องทํารายการบัญชี รั บ-จ่ ายของตัวเองให้ ได้ สําคัญสุดๆ
ถามตัวเองทุกครั งP ก่ อนจ่ ายออกไปว่ า จ่ ายเพราะจําเป็ นหรื อเพราะ
อยากเช่ น กินเพราะหิวหรื อกินเพราะอยาก

ตรวจความแข็งแรงทางการเงินของตนเอง...ทําด้ วยตนเอง
1. เอาหนีทP ุกประเภทที!จะต้ องจ่ ายในแต่ ละเดือนอันได้ แก่ ผ่อนรถ ผ่ อน
บ้ าน ผ่ อนบัตร ผ่ อนสินเชื!อบุคคล ผ่ อนบัตรกดเงินสด ค่ าผ่ อนจากการซือP
ของ 0% …ค่ าแชร์ ผ่ อนนอกระบบ...(อย่ าหลอกตัวเอง เอามาให้ ครบ)
2. เอาผลรวมหนีทP งั P หมดที!จะต้ องจ่ ายในแต่ ละเดือนตามข้ อ 1 มาหารด้ วย
รายได้ ท! ตี ัวเราเองได้ รับในแต่ ละเดือนทังP รายได้ ประจําที!แน่ นอน และ
รายได้ อ! ืนๆ
3. ผลที!ได้ จากการเอาข้ อ 1 ตังP หารด้ วยข้ อ 2 ถ้ าผลออกมาว่ าตํ!ากว่ า 40%
ถือว่ าปลอดภัย ถ้ าตํ!ากว่ า 25%ปลอดภัยมาก แต่ ถ้าเกิน 40% ก็ต้องบอก
ว่ าความสามารถในการชําระหนีเP ริ!มจะไม่ ดี การก่ อหนีเP พิ!มอีก จากที!มี
ภาระต้ องผ่ อนเดิมอยู่แล้ ว จะสร้ างปั ญหาได้

อาการที!จะแสดงออกมาเป็ นสัญญาณว่ ากําลังมีปัญหาการเงิน
• รายได้ เริ!มไม่ เพียงพอกับรายจ่ าย : ชักหน้ าไม่ ถงึ หลัง
• ใบแจ้ งหนีขP องเดือนถัดไปมาแล้ ว โดยที!เดือนปั จจุบันยังไม่ ได้ ชาํ ระ
• ในใบแจ้ งหนีเP ริ!มมีรายการค่ าใช้ จ่ายในการติดตามหนี P
• ต้ องรั บโทรศัพท์ จากฝ่ ายติดตามหนีแP ละได้ รับหนังสือเตือนให้ มีการ
ชําระหนีมP ิฉะนันP จะมีข้อมูลชําระล่ าช้ า หรื อค้ างชําระเข้ ามาในประวัติ
• เริ!มมีการคิดหรื อบางครั งP ลงมือเบิกเงินสดล่ วงหน้ าจากบัตรเครดิตเพื!อ
เอามาจ่ ายค่ างวดสินเชื!อส่ วนบุคคล สินเชื!อเช่ าซือP รถยนต์ เป็ นต้ น
• เครี ยด หงุดหงิด ทํางานไม่ มีสมาธิ อารมณ์ พร้ อมจะมีเรื! องหากมีคาํ พูด
มากระทบความรู้ สกึ (พร้ อมมีเรื! องถ้ ามีใครพูดไม่ ถูกหู...ภาษาชาวบ้ าน)

ี การไม่อด-ไม่ออมคือปัญหา
เรืองพืนฐาน : การออมคือการบริหารความเสยง
้ า
รายได้ , ค่าใชจ
่ ย

อายุ ( ปี )

0
ตงใจว่
ั
าชวี ต
ิ น่าจะจบตรงนี

ค่ าใช้ จ่าย
รายได้
ช่ วงที!มีรายได้
มากกว่ าค่ าใช้ จ่าย
ช่ วงที!มีค่าใช้ จ่าย
มากกว่ ารายได้

ี
มีความเสยงจากการที
มีอายุยาวกว่าทีตงใจไว้
ั
เพราะจะเอาทีไหนมากิน มาใชใ้ นเวลานน
ั

ด้วยเหตุน.....คนไทยถึ
ี
งเวลาทีจะต้องออมเงินแล้วหรือย ัง..???..
ต้องมีความรูเ้ รืองทางการเงินแล้วหรือย ัง..??...

้ า
สูตรการบริหารจ ัดการเงิน : ใชจ
่ ยได้ เป็นหนี และมีออม
40 : 20 : 40

้ า่ ยประจําเดือน
40% แรกของรายได้ เอาไว้ใชจ
20% ต่อมาให้ทา
ํ การเก็ บออมท ันทีทมี
ี รายได้...
40% สุดท้ายคือภาระหนีสูงสุดทีต้องชําระต่อเดือน
ในสว่ นของ 40%ของรายได้สด
ุ ท้ายทีเตรียมเอาไว้จา่ ยหนีนน
ั
หมายความว่า ถ้าเรามีรายได้ 20,000บาท/เดือน เราก็ ไม่ควร
มีภาระหนีทงหลายท
ั
งปวงที
ั
จะต้องจ่ายในเดือนนนเกิ
ั
น 8,000บาท
เพราะถ้าเรามีภาระหนีทีต้องจ่ายเกินระด ับนีแล้ว อาจถือได้วา่
ิ
เราเป็นคนมีภาระหนีทีมากเต็มความสามารถทีจะจ่ายได้ สงที
้ ม
ใชค
ุ คือ อ ัตราสว่ นว ัดความสามารถในการชําระหนี
สมการในการบริหาร – เราเลือกจะเป็นแบบไหน
รายได้ – รายจ่าย = เงินออม
รายได้ – เงินออม = รายจ่าย
รายได้ + หนีทีต้องจ่าย = รายจ่าย

ั
่ ยรณรงค์แก้ไขปัญหา “ 3ข้อ ”เพือสงคม
เรืองทีทุกภาคสว่ นต้องชว
เศรษฐกิจ และชวี ต
ิ คนไทยจะได้ดข
ี นจริ
ึ
งๆ..

“อด ออม”
อดทนที!จะไม่ ใช้ ในวันนีใP นสิ!ง
ที!ไม่ จาํ เป็ นเพื!อออมไปใช้ ใน
วันที!จาํ เป็ นในอนาคต

3
“ไม่ ทาํ ”

เรื! องที!ต้องรณรงค์

่ ยรณรงค์แก้ไขปัญหาการเสพติดหนี
เรืองทีทุกภาคสว่ นต้องชว
ั
ด้วการออมเพือให้สงคม
เศรษฐกิจ และชวี ต
ิ คนไทยจะได้ดข
ี นจริ
ึ
งๆ.......

“อด ออม”
อดทนที!จะไม่ ใช้ ในวันนีใP นสิ!งที!ไม่ จาํ เป็ น
เพื!อออมไปใช้ ในวันที!จาํ เป็ นในอนาคต

3 เรื!องที!ต้องรณรงค์
“ไม่ ทาํ ”
1. ก่ อร่ างสร้ างหนี P
2. หน้ าใหญ่ ไร้ เงินออม
3. ซือ
P ของไม่ ดคู วามคุ้มค่ า

ท่านผู้มีเกียรติครับ...
เมื$อ 17ปี ที$ผา่ นมา
คนไทยได้ รับการเตือน และคําชี /แนะทางสว่างของชีวิต ในยามที$ร้ ูแล้ ว
ว่า หุบเหวของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และกับดักในการเป็ นหนี /สิน
ได้ เริ$ มขึ /นแล้ ว
หากเมื$อเราได้ ฟัง แต่ไม่ยอมได้ ยนิ ไม่ตระหนัก จึง$ ไม่ทําตาม....
(No Action Talk Only)

เราจึงต้ องมีเวทีอย่างนี / ในวันนี /
และไม่มีอะไร รับประกันว่า จะไม่มีหวั ข้ ออย่างนี /อีกในอนาคต
ถ้ าเรายังไม่เปลี$ยนแปลง / ไม่ปฏิรูปตัวเอง ในวันนี /

