บริษัท ข้ อมูลเครดิตแห่ งชาติ จํากัด

“ทําความรู้ จักกับเครดิตบูโร”
เพื!อสร้ างความเข้ าใจ ส่ งเสริมเรื! องวินัยทางการเงิน
โครงการอบรมความรู้ ทางการเงินแก่ คุณครู - BoT
นําเสนอโดย
สุรพล โอภาสเสถียร
ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร
SurapolO@ncb.co.th
16.03.2559

เนือหาของการนําเสนอ
• ในเวลานีการจะกู ้ยืมเงินเขาทํากันอย่างไร มีขันตอน??
• คนทีเขาจะให ้กู ้ เขาพิจารณาอะไรเป็ นหลักสําคัญ
• เครดิตบูโรคืออะไร / ทําไมต ้องมีเครดิตบูโรในเมืองไทย
ิ เชอ
ื
• เครดิตบูโรเกียวอะไรกับกระบวนการวิเคราะห์สน
• หน ้ารายงานเครดิตบูโร – สมุดพกคนเป็ นหนี + สะท ้อนการบริหาร
จัดการเรืองหนีของลูกหนี + เห็นถึงวินัยของลูกหนีได ้อย่างไร
ิ - สญ
ั ญาไม่เป็ นสญ
ั ญา
• อาการ + การแก ้ไขปั ญหาเวลามีหนีสน
• ข ้อคิดในเรืองทีเราถ ้ารู ้ไว ้ – จะไม่จน - ไม่หมดหนทาง
ั ถามและการแลกเปลียนเรียนรู ้ระหว่างกัน
• ซก

หนีดF ี (สร้ างรายได้ )

ทF !เี กิดจากการกู้เงินเพื!อการบริโภค/
ระว สร้ังหนีางความสุ
(ไม่
สร้างรายได้)
ขสบายอย่ างไม่ สมเหตุสมผล

เปลี!ยนโทรศัพท์ /ของใช้ บ่อย ๆ

แต่ งรถ/ใช้ ของแบรนด์ เนม/
เดินตามแฟชั!น

การพนัน

่ ข้อความผ่าน “ไลน์” ทีเ" ราๆท่านๆก็ได้เห็นก ันแทบทุกว ัน
ข้อคิดจากการสง
เราเห็นแล้วเราคิดอย่างไรก ับข้อความนี : ม ันทําให้คด
ิ ก ันมยว่
ั า เราก่อหนีก ัน
เพราะอะไร เพราะความอยาก / ความจําเป็น เพราะอารมณ์ / เพราะเหตุผล

ิ ของคร ัวเรือน
จากทีม
" ก
ี ารสํารวจด้วยความเป็นห่วงในเรือ
" งของภาระหนีสน
ไทย คร ัวเรือนของคุณครู ทําให้หลายฝ่ายรวมทงคุ
ั ณครูเองห ันมาให้
ความสําค ัญก ันในเรือ
" งนีเป็นอย่างมาก....ในเวลานี

ที่มา: นสพ. โพสตทูเดย ฉบับวันที่ 16 ก.พ. 58

ข้อมูลเครดิตทีม
" าจากเครดิตบูโร
ซงึ" ประเทศไทยเราไม่มก
ี อ
่ นปี 2540

ิ เชอ
ื"
ข้อมูลทีม
" าจากใบสม ัครสน

เช็คสุขภาพทางการเงินก่อนไปยืน
" ขอกู ้
• กู ้ครังนีจะเอาไปทําอะไร เป็ นเหตุเป็ นผลฟั งขึนหรือไม่
• ตัวเรามีรายได ้ทีแน่นอน สมําเสมอ อยูเ่ ท่าไหร่ตอ
่ เดือน
• เอาหนีทังหมดทีเรามีอยูม
่ าเทียบกับรายได ้ว่ามีหนีคิดเป็ นกีเท่าของ
รายได ้ เห็นตัวเลขแล ้ว ตัวเราตกใจกับมันหรือไม่
• เอาหนีทังหมดทีจะต ้องจ่ายในแต่ละเดือน(ยอดผ่อนชาํ ระต่อเดือน
ทังหนีบ ้าน หนีรถยนต์ หนีบัตรเครดิต ยอดผ่อนของ 0% หนีบัตรกด
เงินสด หนีค่าแชร์ หนี.....) เอายอดรวมทีต ้องจ่ายในเดือนนันมา
หารกับรายได ้ทีแน่นอนในเดือนนันๆ ตัวเลขออกมาเกินกว่า 40%
หรือเลยไปเกินกว่า 50%ของรายได ้ในเดือนนัน ก็แสดงว่าเรามี
ความสามารถในการชาํ ระหนีไม่มาก / ไม่ดพ
ี อ / ไม่เข ้าเกณฑ์ทคน
ี
ให ้กู ้เขาจพิจารณาอนุมัตเิ งินให ้กู ้ได ้

รู้ จักเครดิตบูโร....ก่ อนจะไปสร้ างหนีสF 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!มีหนีสF ินกับสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินนันF เป็ นสมาชิกเครดิตบูโร
หรื อเป็ นถังข้ อมูลที!เก็บข้ อมูลของคนที!มีหนีสF ินกับสถาบันการเงิน

เครดิตบูโรในโลกนีมF ีกัน 2 แบบ ประเทศไทยเป็ นแบบไหน
่
• แบบทีเ" ก็ บเฉพาะสงิ" ทีเ" ป็นผลลบของบุคคล – Negative only เชน
ิ เชอ
ื ค ้างชาํ ระค่าสาธารณูปโภค ซงเป็
ึ น
เก็บประวัตก
ิ ารค ้างชาํ ระสน
่
สว่ นน ้อยของเครดิตบูโรจากทัวโลก ประเทศทีจัดเก็บแบบนีเชน
ฟิ นแลนด์ เบลเยียม คองโก ออสเตรเลีย(ปั จจุบันเปลียนมาเป็ นเก็บ
แบบเป็ นประวัต)ิ การเก็บข ้อมูลแบบนีจึงสง่ ผลต่อความเข ้าใจผิดใน
บทบาทของเครดิตบูโร
•

แบบทีเ" ก็ บเป็นประว ัติของบุคคล – Positive +Negative โดย
มีทงประวั
ั
ตก
ิ ารชาํ ระทีตรงเวลา และประวัตก
ิ ารค ้างชาํ ระ ตามความ
ึ นสว่ นใหญ่ของเครดิตบูโรจากทัว
เป็ นจริงในแต่ละชว่ งเวลาซงเป็
่ USA, UK, Germany, Italy
โลก ประเทศทีจัดเก็บแบบนีเชน
ี นและ
ประเทศในอาเซย

ประเทศไทย

ทําไมต้องมี เครดิตบูโร ในระบบการเงินของประเทศไทย
เราสามารถดูได้จากหมายเหตุทา้ ย
พรบ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545
•

ปี 2545 มีการตรา พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 โดยมี
เหตุผลคือ
ิ เชอ
ื" ของสถาบ ันการเงินจําเป็นต้องมีขอ
“โดยทีการกูย
้ ม
ื หรือให้สน
้ มูลเกีย
" วก ับฐานะทาง
การเงินและประว ัติการชําระหนีของลูกค้าอย่างเพียงพอว่าลูกค้ารายนนมี
ั ประว ัติอย่างไร และ

เท่าทีผ
" า
่ นมา การให้กูย
้ ม
ื
ิ เชอ
ื" ของสถาบ ันการเงินย ังมีขอ
หรือการให้สน
้ มูลไม่ครบถ้วน
ส ่ง ผลให้เ กิด หนีทีไ" ม่ก ่อ ให้เ กิด รายได้เ พิม
" มากขึนทํ า ให้เ กิด
ปัญหาความไม่มน
" ั คงแก่สถาบ ันการเงินนน
ั และระบบสถาบ ัน
การเงินโดยรวม นอกจากนี การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในปัจจุบ ันย ังไม่ม ี
มีภาระหนีอยู่ก ับสถาบ ันการเงิน อืน
" มากน้อ ยเพีย งใด

กฎหมายเกีย
" วก ับการกํ า หนดหล ก
ั เกณฑ์ วิธ ก
ี าร และเงือ
" นไขในการทํ า ธุ ร กรรม
ข้อมูลเครดิต รวมทงย
ั ังไม่มก
ี ฎหมายคุม
้ ครองประชาชนผูเ้ ป็นเจ้าของข้อมูลไว้เป็น
การเฉพาะ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบ ัญญ ัติน”ี

เครดิตบูโร ไปเกี!ยวกับกระบวนการขันF ตอนการกู้ / การขอสินเชื!อที!ตรงไหน ท่ านดูท! ขี ้ อ 3
Document
1.รวบรวม
ข้อมูลลูกค้า

KYC/CDD
2. จ ัดทําใบสม ัคร
" และขอ
สินเชือ
ิ 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
อนุญาตให้ เครดิตบูโตรวจสอบความถู
ร จะเปิ ดเผยข้ อกมูตล้องของตัวลูกค้ าเองใน
ด้ านสินเชื!อที!ตนเองมีอยู่กสืับสถาบั
นการเงิ
ค ้นข ้อมู
ล นสมาชิกอื!นๆเช่ น
จํานวนหนีคF งค้ าง ภาระหนี F ประวัตกิ ารชําระหนีทF ! ผี ่ านมาใน
อดีตให้ กับสถาบันการเงินนํทีา! ลสู่กงค้ขา้อมู
ไปยืล! นขอกู้
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 F มีความแม่ นยํามากขึนF 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

แล้วข้อมูลเครดิต คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง :

คําว่า ข้ อมูลเครดิตในภาษากฎหมาย หรื อในแง่ภาษาชาวบ้ านคือ รายงานเครดิตบูโร
หมายถึงข้ อมูลที$จดั เก็บหรื อรายงานในเครดิตบูโรแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. ข้ อมูลบ่ งชี F คือข้ อเท็จจริ งที!บ่งชีถF งึ ตัวลูกค้ า ได้ แก่
ข้ อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื$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 F จําแนกเป็ นรายบัญชีท! มี ีอยู่ในแต่ ละสถาบัน
การเงินและบริษัทสมาชิก โดยมีข้อมูลที!สาํ คัญดังนี F
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$ผ่านมา ทังF ที!ชาํ ระตรง ชําระล่ าช้ า หรื อผิดนัดชําระ ข้ อมูลอื$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

ข้อมูลประว ัติทเี" กีย
" วก ับการก่อหนี+การ
ิ ของต ัวเรา
ชําระหนี หรือสมุดพกด้านหนีสน
ไปเกีย
" วย ังไงก ับขนตอน+วิ
ั
ธก
ี ารพิจารณา
ิ เชอ
ื" หรือการให้เงินกูข
สน
้ องสถาบ ันการเงิน
เราต้องรูเ้ รือ
" งนีเพราะม ันคือการ “รูเ้ ขา” รูว้ า่
้ จ
เขาคิดอย่างไร เขาทําอย่างไร เขาใชป
ั จ ัย
ํ ค ัญใดมาต ัดสน
ิ ใจ...ท่านว่าใชห
่ รือไม่
สา

คุณครู ทุกท่ านครั บ....
คุณครู เคยเห็น เคยรู้ จักหน้ าตา
“สมุดพกทางด้ านหนีสF ินของตัวเรา ของใครก็ตามที!เขามาขอ
คําปรึกษากับคุณครู หรื อไม่ ???”
หากคุณครู ไม่ เคยเห็นแล้ วรู้ ได้ อย่ างไรว่ าความจริงคืออะไร???
จะฟั งแต่ คาํ บอกเล่ าเท่ านันF หรือ??? และให้ ความเห็นกันยังไง
รายงานข้ อมูลเครดิต หรื อรายงานข้ อมูลเครดิตบูโร....คือ
คําตอบของสุขภาพด้ านการจัดการหนีสF ิน : เห็นนิสัยใจคอใน
การก่ อหนี(F ก่ อหนีเF ก่ งมัยF ) ชําระหนีเF ป็ นอย่ างไร(ใช้ ครบ ใช้ ตรง)
สว่ นที" 1 : เรียกว่า ข้อมูลบ่งช ี
ในรายงานเครดิตบูโร ไม่ มีการเก็บข้ อมูลเบอร์ โทร ทุกประเภท

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

สว่ นที" 2 : เรียกว่า ข้อมูลประว ัติการชําระ

• เก็บข้ อมูลการเป็ นหนี F การชําระหนี F ที!สถาบันการเงินสมาชิกส่ งเข้ ามาทุกบัญชี ทุกเดือน
• ลูกหนีไF ม่ จ่ายคือค้ างชําระ ลูกหนีจF ่ ายก็ไม่ ค้างชําระ เก็บข้ อมูลเหมือนสมุดพกเก็บคะแนน
• เก็บตามความเป็ นจริ งของการเป็ นหนี F การชําระหนี F ในแต่ ละบัญชีสินเชื!อที!ส่งเข้ ามา
• ข้ อมูลเดือนที! 1 อยู่ด้านล่ าง เดือนที! 2, 3, 4….เรี ยงขึน
F ไปเป็ นชันF ๆแบบขนมชันF
• ข้ อมูลไม่ มีการไปทับของเก่ า เพราะทุกเดือนจะมีข้อมูลใหม่ เข้ ามาในเครดิตบูโร
• จะไม่ มีข้อมูลใหม่ เข้ ามาเมื!อมีการชําระหนีป
F ิ ดบัญชี / โอนขายหนี F / ตัดหนีสF ูญ ...
• ข้ อมูลจะเรี ยงขึน
F ไปจนครบ 36ชันF หรื อ 36เดือน หรื อมีข้อมูลสะสม 3ปี
• ข้ อมูลใหม่ เดือนที! 37 เข้ ามาในระบบ ข้ อมูลเดือนที! 1 จะลบทิงF ออกไป
• ข้ อมูลใหม่ เดือนที! 38 เข้ ามาในระบบ ข้ อมูลเดือนที! 2 จะลบทิงF ออกไป
• ข้ อมูลใหม่ เดือนที! 39 เข้ ามาในระบบ ข้ อมูลเดือนที! 3 จะลบทิงF 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 F การชําระหนีขF องท่ านที!เป็ นลูกหนี F

อย่ างนีเF รี ยกว่ า คนไม่ เคย มีวินัย ใช้ หนีคF รบตรง สัญญา
เป็ นสัญญา เป็ นหนีกF ใ็ ช้ หนีตF ามเวลาที!ไปตกลงกับเจ้ าหนี F

บัญชีสินเชื!อ บัตรเครดิต ที!มีลักษณะ ไม่ ได้ ใช้ บตั ร ยอดหนีคF งเหลือจึงเป็ น -0สถานะของบัญชี 10 – ปกติ คําถามคือ เมื!อไม่ ได้ ใช้ ทําไมไม่ ปิดบัตรเครดิตเสีย???

อย่ างนีเF รี ยกว่ า คนเคยค้ างหลายครั งF ต่ อมา
ชําระแล้ ว ปั จจุบันปกติ บัญชีไม่ มีปัญหา

อย่ างนีเF รี ยกว่ า ครั งF หนึ!งในอดีตเคยค้ าง
ต่ อมาชําระแล้ ว ปั จจุบนั ปกติ บัญชีไม่ มีปัญหา

อย่ างนีเF รี ยกว่ า คนเคยค้ าง ต่ อมาชําระ
หนียF กยอดทังF หมดที!ค้าง ปั จจุบันปิ 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 และลูกหนียF ังมี
การค้ างชําระต่ อเนื!องจนปั จจุบนั จนมีหนีคF ้ างชําระเท่ ากับ 67,051 บาทและเป็ นลูกหนีทF ! เี ข้ าข่ าย เป็ นหนีเF สีย เป็ น NPL ลูกหนีมF ีการ
แก้ ไขโดยการชําระหนีทF ! คี ้ างอยู่ทงั F หมด 67,051 บาทและปิ ดบัญชีผลคือประวัตขิ องลูกหนีกF ็จะกลับมาเป็ น 0 บาทไม่ ค้างชําระหรื อค้ าง
ชําระไม่ เกิน 30 วัน สถานะของบัญชีนีใF นปั จจุบนั 30-04-2556 คือ ปิ ดบัญชี รหัส 11 สรุ ปบัญชีนีปF ั จจุบนั ปิ ดแล้ วแต่ มีการค้ างชําระใน
อดีต เป็ นลูกหนีปF ระเภทภาษาชาวบ้ านคือ คนเคยค้ างปั จจุบันปิ ดบัญชียกยอด

อย่ างนีเF 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 และลูกหนียF ังมีการค้ าง
ชําระต่ อเนื!องจนปั จจุบนั จนมีหนีคF ้ างชําระเท่ ากับ 56,489 บาทและเป็ นลูกหนีทF ! ีเข้ าข่ าย เป็ นหนีเF สีย เป็ นNPL ที!สุดของเรื! องมักจะไป
จบกันที!การฟ้องร้ องดําเนินคดี ลูกหนีปF ระเภทนีภF าษาชาวบ้ านคือ หนีเF สีย หนีเF น่ า ลูกหนีNF PL การไปยื!นขอสินเชื!อจากสถาบัน
การเงินทังF ที!เดิมและที!ใหม่ จะเป็ นไปได้ ยากมากเพราะเหตุว่ายังไม่ ได้ ไปชําระหนีเF ดิมให้ เสร็จสมบูรณ์ ก่อนไปก่ อหนีใF หม่

อย่ างนีเF รี ยกว่ าเจ้ าของข้ อมูลที!เป็ นลูกหนีมF ีข้อโต้ แย้ งในบัญชีสินเชื!อที!ตนเองมี
อยู่ตามที!กฎหมายให้ สิทธิและเครดิตบูโรก็ต้องบันทึกข้ อมูลตามที!แจ้ งมาทังF
สองฝ่ ายคือทังF เจ้ าหนีแF ละลูกหนี F เพื!อให้ สถาบันการเงินที!ลูกหนีไF ปขอกู้นันF ได้
พิจารณาข้ อเท็จจริงทังF สองฝ่ ายอย่ างครบถ้ วน ถูกต้ อง ทันสมัย อันเป็ นการ
รั กษาสิทธิของผู้ท! เี ป็ นลูกหนีตF ามที!กฎหมายกําหนดนั!นเอง

ผมมีต ัวอย่างมาให้คณ
ุ ครูลองให้ความเห็น
ก ัน อภิปรายก ัน ลองวิเคราะห์ก ัน ว่าถ้ามีคน
ล ักษณะนีมาติดต่อขอยืมเงินของครอบคร ัว
เราทีฝ
" ากไว้ก ับธนาคาร โดยให้ดอกสูงๆ
คุณครูจะให้ยม
ื เงินหรือไม่....เพราะอะไร...

บัญชีสินเชื!อ บัตรเครดิต มีการค้ างชําระ 1 เดือนในปั จจุบนั และถูกสถาบันการเงินเจ้ าของบัตร รายงานเข้ ามาที!เครดิตบูโร แต่ การ
ค้ างชําระดังกล่ าวนันF ยังถือว่ าบัญชีเป็ น ปกติ เพียงแต่ มีประวัตกิ ารค้ างชําระ ยังสามารถกลับมารั กษาเครดิตของตนเองได้ ด้วยการ
กลับมาชําระหนีเF พื!อให้ ส่วนที!เป็ นประวัติกลับมาเป็ นไม่ ค้างชําระ
บัญชีลักษณะนียF ังไม่ เข้ าข่ ายเป็ นบัญชีหนีเF สีย( บัญชีหนีเF สียคือ ต้ องมีการค้ างชําระเกิน 90 วันขึนF ไป สถานะของบัญชีจะเปลี!ยนจาก
10 - ปกติ เป็ น 20 – ค้ างชําระเกิน 90วัน

ี มดแล้ว จากที"
มาร้องขอให้ลบข้อมูลออกจากเครดิตบูโรเพราะไปชําระหนีปิ ดบ ัญชห
ี ก
ก่อนปิ ดบ ัญชม
ี ารค้าชําระมายาวนานเกิน 300ว ัน เพือ
" จะได้มป
ี ระว ัติใหม่ใสสะอาด ไป
ติดต่อทําธุรกรรมก ับคนใหม่ – “ใจท่านคิดอย่างไรถ้าเขามาขอกูเ้ งินของท่าน”

ถ้าสถาบ ันการเงินทีเ" ราไปขอกูแ
้ ล้วนน
ั จะ
ไม่ให้กก
ู ้ ับเรา ไม่อนุม ัติเงินกูใ้ ห้ก ับเรา
สถาบ ันการเงินนนต้
ั องทําอย่างไรจึงจะ
ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการคุม
้ ครอง
ผูบ
้ ริโภคอย่างเราๆท่านๆ
ิ แล้วมีปญ
อาการของคนทีเ" ป็นหนีสน
ั 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 F ถูกขึนF 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 ขอเรียนชีแF จงให้ ทราบ ดังนี F 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 F บัญชีดาํ อย่ างที!เข้ าใจกัน แต่ สาเหตุท!ที ่ านไม่ ได้ รับสินเชื!อ
จากสถาบันการเงิน เพราะเมื!อสถาบันการเงินที!ท่านไปขอสินเชื!อ ได้ ตรวจสอบ
ประวัตกิ ารชําระหนีขF องท่ านจากบริษัท ข้ อมูลเครดิตแห่ งชาติ จํากัดแล้ วพบว่ า ท่ านมี
หนีเF สีย คือ ไม่ ชาํ ระหนีกF ับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการรายอื!นต่ างหาก
• ไม่มก
ี ารขึนบ ัญช ี Blacklist ของประชาชนใดๆในฐานข้อมูล
ของเครดิตบูโร ด ังคําอธิบายแก้ความเข้าใจผิดจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย ปรากฎในwww.bot.or.th
ี ธรรม
• ไม่มก
ี ารให้อํานาจใดๆในทางกฎหมาย หรือในทางศล
หรือในทางธุรกิจทีใ" ห้เครดิตบูโรในประเทศไทยขึนบ ัญช ี
Blacklist ประชาชนคนไทยได้เลย
• ไม่มใี คร หรือบุคคลใด หรือหน่วยงานใดสามารถให้คา
ํ นิยามว่า
บ ัญช ี Blacklist ของประชาชนในเครดิตบูโร นนหมายความว่
ั
า
อย่างไร
+++++++++++++++++++++++++++++
•

ี า
ี า
“บ ัญชด
ํ -Blacklist” ตามความหมายทีป
" รากฎในสารานุกรมเสรี ระบุไว้คอ
ื บ ัญชด
ํ
ี ับ (อ ังกฤษ: Blacklist) คือ รายชอ
ื" บุคคลหรือกลุม
หรือ บ ัญชล
่ บุคคลที" ได้ร ับการ
ั
่ รายชอ
ื" ลูกจ้างทีน
ปฏิเสธจากกลุม
่ สงคม
ต ัวอย่างเชน
" ายจ้างทงหลายร่
ั
วมมือก ันไม่
ื" อยูใ่ นบ ัญชล
ี ับของนายจ้าง โดยทวไปเป
ิ ของ
ร ับเข้าทํางาน ลูกจ้างทีม
" ช
ี อ
"ั
็ นสมาชก
สหภาพแรงงาน เป็นผูน
้ ําแรงงานหรือห ัวหน้าคนงานไม่เป็นทางการ หรือ ผูต
้ อ
้ ง
ั าจะเป็นบุคคลด ังกล่าว ซงึ" มีพฤติการณ์ในทางก่อกวน ปลุกปั"น และยุยง
สงสยว่
่ เสริมคนงาน หรือเป็นผูม
่ นสําค ัญในการทําให้เกิดการเรียกร้องและน ัดหยุดงาน
สง
้ ส
ี ว
ื" ลูกจ้างเหล่านีจะถูกหมุนเวียนเป็นการล ับ ให้ทราบทวก
รายชอ
" ั ันในหมูข
่ องนายจ้าง
เพือ
" ไม่ให้นายจ้างคนใดร ับเข้าทํางานด้วย ทีม
" า จากวิกพ
ิ เี ดีย สารานุกรมเสรี

ติดเครดิตบูโร....
ี า
ติดบ ัญชด
ํ .......
ติด Black list…

มีใครให้ คาํ นิยามได้ บ้างว่ ามันคืออะไร มี
ความหมายว่ าอย่ างไร เอาแบบที!มาจาก
ฐานความรู้ นะครั บ ไม่ ใช่ บอกว่ าคนทั!วไปเขา
ก็เข้ าใจ...หรื อเขาก็พดู กันทั!วไป
อย่ าไปอ้ างคนอื!นเลย ... ถามใจตัวเองว่ ามัน
มีความหมายว่ ายังไง...ตอบกันได้ หรื อไม่ หรื อ
เอาแต่ ยมิ F ...แบบเวลาที!พบฝรั! งแล้ วไม่ ร้ ู จะสื!อ
จะพูดกันอย่ างไร

ติด ม้า มวย หวย บอล ....ย ังพอบอกว่าเป็น
ั ดการพน ันในประเภท
เรือ
" งของคนทีม
" น
ี ส
ิ ยติ
ต่างๆ/ชนิดของการพน ัน

ื ค้นจากพจนานุกรม
ข้อมูลจากการสบ

่ า
ี า
เมือ
" ใสค
ํ ว่า “บ ัญชด
ํ ” ผลคือ ไม่พบข้อมูล

้ วามรูจ
ึ ในการคิด อ่าน ฟัง เขียน อย่างผูม
เราย ังจะใชค
้ ริง หรือความรูส
้ ก
้ ค
ี วามรู.้ ..

ื ค้นจากพจนานุกรม
ข้อมูลจากการสบ

่ า
เมือ
" ใสค
ํ ว่า “ติดเครดิตบูโร” ผลคือ ไม่พบข้อมูล

้ วามรูจ
ึ ในการคิด อ่าน ฟัง เขียน อย่างผูม
เราย ังจะใชค
้ ริง หรือความรูส
้ ก
้ ค
ี วามรู.้ ..

ความเข้าใจผิดเกีย
" วก ับเครดิตบูโโร(
ร(รวมการถูกหลอก)
หลอก)

• ความเข้าใจผิดของประชาชนว่า เฉพาะเมือ" มีการค้างชําระหรือ
่ ข้อมูลเข้าเครดิตบูโร และ
ผิดน ัดชําระหนีแล้วเท่านน
ั จะมีการสง
เมือ
" ไม่คา้ งชําระข้อมูลจะลบออกไป

ิ เชอ
ื" และ
• ความเข้าใจผิดว่า เครดิตบูโร มีสว่ นในการพิจาณาสน

ํ ค ัญทีท
ิ เชอ
ื"
เป็นต ัวการสา
" า
ํ ให้ไม่ได้ร ับสน

ื" เครดิตบูโรไปใชใ้ นการติดตามหนี หรือขาย
• มีการนําเอาชอ
ผลิตภ ัณฑ์ทางการเงิน ประก ันชวี ต
ิ และบริการต่างๆ
• หลอกลวงว่ามีอํานาจสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลทีเ" ครดิตบูโรได้
ิ เชอ
ื" และ
• เข้าใจผิดว่า เครดิตบูโรเก็บข้อมูล ผูค
้ าประก
ํ
ันส
ันสน
เครดิตบูโรไม่มอ
ี ํานาจทีจ
" ะไปเก็ บข้อมูลคนทีเ" ป็นหนี และ
่ ยแต่สถาบ ันการเงิน ร ังแกคนต ัวเล็ก
เครดิตบูโรทํางานเพือ
" ชว

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

เกิดปั ญหาระหว่ างการเป็ นหนี F ต้องแก้ ไขอย่างไร
อย่ าหนีหน้ า – อย่ าหนีหนี F ต้ องเดินหน้ า เผชิญหน้ า(ความจริง)เผชิญหนี(F ที!ก่อ)
เหล้ า + อบายมุข ไม่ ได้ ช่วยอะไร แถมจะทําให้ เรื!องหนักกว่ าเก่ า
หาเรื!องทะเลาะกับคนในครอบครัว คู่รัก คู่สมรส ไม่ ได้ ทาํ ให้ หนีลF ดลงไป
เลิกความคิด กลัว(ใครจะรู้) อาย(ใครจะเห็น)
ยอมรับความจริงในสิ!งที!เราก่ อ กรรมเป็ นเครื!องชีเF จตนา – อดีตเป็ นเหตุ
ปั จจุบนั เป็ นผล
• ตัวช่ วยที!ดีท! สี ุดคือตัวของเราเอง
• ใจเขา – ใจเรา ลองคิดว่ าถ้ าเราเป็ นเจ้ าหนี F เป็ นคนฝากเงิน เราจะคิดอย่ างไร
• ท้ ายสุด สัญญาต้ องเป็ นสัญญา เป็ นหนีตF ้ องใช้ หนี F หนีจF งึ จะระงับไป

•
•
•
•
•

เกิดปั ญหาระหว่ างการเป็ นหนี F ต้องแก้ ไขอย่างไร
ยอมรั บความจริงว่ ามีปัญหาเกิดขึนF ตัวเราเท่ านันF ที!ต้องลงมือแก้ ไข
ไม่ โวยวาย ไม่ ใช้ อารมณ์ อย่ าใช้ เหล้ าเข้ ามาแก้ ปัญหา – เครี ยด กินเหล้ า
อย่ าเอาความเครี ยดไประบายเป็ นอารมณ์ กับครอบครั ว ผู้คนรอบข้ าง
อย่ าคิดว่ าสลากกินแบ่ ง หวย จะเข้ ามาแก้ ปัญหาได้
อย่ าคิดว่ าการหาความบันเทิง คาราโอเกะ ใส่ ตัวเองแล้ วหนีจF ะหายไป
เตรี ยมคําตอบว่ า เกิดอะไรขึนF จึงชําระหนีไF ม่ ได้ เพราะอะไรจึงชําระหนีไF ม่ ได้
อย่ าตอบคําถามที!แสดงความไม่ รับผิดชอบเช่ น ลืม หรื อ ไปต่ างประเทศ ที!ไม่ เป็ นความจริ ง
ไปพบกับสถาบันการเงิน ขอปรั บโครงสร้ างหนี F ขอขยายเวลาในการใช้ หนี F บนพืนF ฐานที!
สําคัญมากที!สุดคือ กําลังในการผ่ อนชําระของตัวเราในเวลานีมF ีอยู่เท่ าใด ที!ทาํ ได้ แน่ ๆ
• เปลี!ยแปลงวิถีการดํารงชีวติ การกิน-การใช้ เงิน ต้ องทําให้ เหลือ เอาเงินไปออมให้ เห็น
• ไม่ มีการก่ อหนีใF หม่ ในช่ วงเวลาหนึ!งเพื!อให้ ช่วงเวลา “ระยะวัดใจ”มีข้อมูลประวัตดิ ี

•
•
•
•
•
•
•
•

เรื!องพืนF ฐาน : สมการ รายได้ รายจ่ าย เงินออม
• สูตรเดิมทีต
" อ
้ งทบทวน :
รายได้ – รายจ่าย = เงินออม

• สูตรใหม่ ท! คี วรต้ องใช้ ในเวลานี F :
รายได้ – เงินออม = รายจ่ าย

•

รายได้ มีแนวโน้ มเพิ!มไม่ ได้ รวดเร็ว เพราะเศรษฐกิจ
ไม่ ได้ เติบโตมากมายเหมือนในอดีต การค้ าขายก็ไม่ ได้
ดี ง่ ายเหมือนในอดีต ประกอบกับกิจการต่ างๆที!เป็ นผู้
ว่ าจ้ างล้ วนมีมาตรการประหยัด

•
•

•

รายจ่ าย ถูกกระตุ้นให้ เกิดความต้ องการบนพืนF ฐานของ
ความอยาก(Want) ไม่ ใช่ ความจําเป็ นที!ต้องมี(Need)
เช่ น...
- ควรกินเมื!อหิว ไม่ ใช่ กินเมื!ออยาก
- ซือF ของเกินความจําเป็ น
- ซือF ของเกินฐานะ
- ซือF เพื!อให้ ทดั เทียมกับ....
- ซือF มาแล้ วหาเหตุผลไม่ ได้ ว่าซือF มาทําไม...

•
•

ไม่ ว่าใครจะมีรายได้ เท่ าใด เป็ นจํานวนกี!มากน้ อย
ทันทีท! มี ีรายได้ ให้ ตัดเงินรายได้ ส่วนหนึ!ง..5%..10%...เก็บเป็ น
เงินออมทันทีโดยไม่ มีเงื!อนไข อาจฝากเป็ นเงินฝากประจําที!
ได้ รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษีก็ได้
เงินที!เหลือก็คือวงเงินรายจ่ ายที!จะนําไปใช้ จ่ายได้
แนวคิดคือ ให้ รวยเท่ าที!เรามี เราเหลือเท่ าใดก็ใช้ จ่ายเท่ านันF
เรามีรายได้ 20,000บาท/เดือน ทันที!ท! รี ั บเงินเรานําฝากทันที
2,000บาท เหลือเงิน 18,000บาท เราก็ใช้ จ่ายให้ พอในวงเงิน
18,000บาทในหนึ!งเดือน หากเรามีเงินเหลือ 18,000บาทแต่
ใช้ จ่าย 180,000บาท ส่ วนที!เกินหากไม่ ไปเอามาจากเงินออม
ก็ต้องไปกู้ยืมมาจากคนที!เรี ยกว่ าเจ้ าหนี F ทุกข์ ก็เกิด

เหตุผลที!ทาํ ไมเราต้ องเข้ าใจเรื!อง การออม + การบริหารหนี F การวางแผนการเงิน
• เพราะเราทุกท่ านไม่ ร้ ู ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึนF สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจเปลี!ยนไป
สภาพการทางสังคมดีขึนF -เลวลง!!! เภทภัยทางธรรมชาติมีมากขึนF
• เพราะขณะที!ผ้ ูคนมีอายุมากขึนF แก่ ตัวลงทุกวัน ความเสี!ยงมีมากขึนF การหาทางปกป้อง
ตัวเอง ได้ แก่ ปกป้องทรั พย์ สินของตนเอง ดูแลหนีสF ินของตนเอง ดูแลสุขภาพของตนเอง
และครอบครั วควรต้ องได้ รับการบริ หารจัดการมากขึนF 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”
• เพราะลึกๆในใจของทุกคนรวมทังF ผู้บรรยายไม่ อยากเป็ น ผู้ขอ ที!ต้องพึ!ง ผู้ให้ ตลอดเวลา
เนื!องจากทุกคนก็ร้ ู ว่า “มือที!ขอไม่ เคยสูงกว่ ามือที!ให้ ท้ ายสุดไม่ ตดิ หนี F ก็ตดิ บุญคุณที!ต้องมี
การใช้ ทงั F 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

แก่ ก่อนรวย
แก่ ก่อนรวย + มี

หนีตF ้องเคลียร์

ทุกข์ ในยามชรา...
Disclaimer: This presentation has been prepared by National Credit Bureau Co., Ltd. or “NCB”. Information in the presentation has been obtained from sources believed to be reliable. The presentation is for the
recipient’s information only; it does not represent or constitutes an advice, offer, recommendation, or solicitation for any objectives. Permission is required if using information from NCB’s database for any objectives.
Neither NCB nor any of our employees or representatives makes any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this presentation. We and
each of such persons expressly disclaims any and all liability relating to or resulting from the use of this presentation or such information by the receipt and persons in whatever manner.
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พวกเราๆท่ านๆเคยรู้มัยF ว่ า..??

74ปี

คืออายุเฉลี!ยของคนไทย

ี" ง การไม่อด-ไม่ออมคือปัญหา
เรือ
" งพืนฐาน : การออมคือการบริหารความเสย
ี" งเวลานีคือ เรามีอายุยน
ความเสย
ื มากกว่าทีเ" ราคิดไว้แต่เราไม่ได้เตรียมเงินไว้รองร ับ...
้ า
รายได้ , ค่าใชจ
่ ย

0

60ปี

เริม
" ชวี ต
ิ การทํางาน เริม
" มีรายได้
ตงใจว่
ั
าชวี ต
ิ น่าจะจบตรงนี 74ปี ตามสถิต ิ

อายุ ( ปี )

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

ี" งจากการทีม
มีความเสย
" อ
ี ายุยาวกว่าทีต
" งใจไว้
ั
้
เพราะจะเอาทีไ" หนมากิน มาใชในเวลานน
ั

ด้วยเหตุน.....คนไทยถึ
ี
งเวลาทีจ
" ะต้องออมเงินแล้วหรือย ัง..???..
ต้องมีความรูเ้ รือ
" งทางการเงินแล้วหรือย ัง..??...

่ ับด ักหนีสน
ิ
เรือ
" งพืนฐาน : การไม่รู ้ ไม่เข้าใจ หลงไปก ับข้อเสนอ คือการเข้าสูก

ั
่ ยรณรงค์แก้ไขปัญหา “ 3ข้อ ”เพือ
เรือ
" งทีท
" ก
ุ ภาคสว่ นต้องชว
" สงคม
เศรษฐกิจ และชวี ต
ิ คนไทยจะได้ดข
ี นจริ
ึ
งๆ..

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

3
“ไม่ ทาํ ”

เรื! องที!ต้องรณรงค์

่ ยรณรงค์แก้ไขปัญหาการเสพติดหนี
เรือ
" งทีท
" ก
ุ ภาคสว่ นต้องชว
ั
ด้วการออมเพือ
" ให้สงคม
เศรษฐกิจ และชวี ต
ิ คนไทยจะได้ดข
ี นจริ
ึ
งๆ.......

ท่านผู้มีเกียรติครับ...
เมื$อ 18ปี ที$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 /

Surapol Opasatien
CEO
Email: Surapolo@ncb.co.th
Tel:
0-2612-5899
Fax:
0-2612-5893

ประชาชนทั!วไป เจ้ าของข้ อมูล จะไปหาไปตรวจรายงานเครดิตบูโรได้ ท!…
ี
ประเภท
เจ้ าของข้ อมูลหรื อ
ประชาชนทั!วไปที!
ต้ องการจะตรวจ
ข้ อมูลเครดิตของ
ตนเองหรื อ
“ตรวจเครดิตบูโร”ให้
นําบัตรประชาชนของ
ตนไปแสดงประกอบ
คําขอตามสถานที!และ
ช่ องทางต่ างๆ

สถานที! / ช่ องทาง
• ธอส. สนญ.ชันF 2 อาคาร2
• อาคารกลาสเฮ้ าส์ ปายซอยสุขุมวิท 25 ชันF ใต้ ดนิ
• BTS-ศาลาแดง (ภายในสถานี)
• ห้ าง J Venue (นวนคร) ชันF 4 ติดกับประกันสังคม
• ธนาคารออมสินสํานักงานใหญ่ (ส่ วนหน้ า)

ได้ รับรายงานภายในเวลา

• ATM – SCB สําหรั บผู้ถือบัตรไทยพาณิชย์
• ATM – KTB สําหรั บผู้ถือบัตรธ.กรุ งไทย

ภายใน 15 นาที
ภายใน 15 นาที
ภายใน 15 นาที
ภายใน 15 นาที
ภายใน 15 นาที
ภายใน 7 วันทําการทางไปรษณีย์
ภายใน 7 วันทําการทางไปรษณีย์
ภายใน 7 วันทําการทางไปรษณีย์
ภายใน 7 วันทําการทางไปรษณีย์
ภายใน 7 วันทําการทางไปรษณีย์
ภายใน 7 วันทําการทางไปรษณีย์
ภายใน 7 วันทําการทางไปรษณีย์

• Mobile/Internet Banking สําหรั บลูกค้ าธ.กรุ งไทย
• Mobile/Internet Banking สําหรั บลูกค้ าธ.กรุ งศรี

ภายใน 7 วันทําการทางไปรษณีย์
ภายใน 7 วันทําการทางไปรษณีย์

• Counter ที!สาขาธนชาตทุกสาขา
• Counter ที!สาขากรุ งไทยทุกสาขา
• Counter ที!สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์
• Counter ที!สาขาธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
• Counter ที!สาขาธนาคารกรุ งศรี ทุกสาขา

อ่ านรายงานเครดิตบูโรแล้ วไม่ เข้ าใจ.....
สามารถติดต่ อได้ ท!…
ี
Call Center : 02 643 1250
อีเมล : consumer@ncb.co.th
เว็บไซต์ : www.ncb.co.th
www.facebook.com/ilovebureau

