หนังสือ “เทคนิคการกู้เงิน ฉบับ SMEs”
เล่มนี้ หรืออาจเรียกได้วา่ คูม่ อื ทีจ่ ะช่วยให้ผปู้ ระกอบการ
SMEs เข้าใจว่าความต้องการกู้ยมื เงินของผู้ประกอบการ
SMEs นัน้ มีทมี่ าทีไ่ ปอย่างไร และเมือ่ กลายเป็นผูก้ เู้ งินได้
แล้วนัน้ เราจะปฏิบตั ติ วั อย่างไรให้สามารถบริหารจัดการ
หนีส้ นิ ได้อย่างดี ไม่กลายเป็นภาระต่อชีวติ และการประกอบ
อาชีพ เนื้อหาในเล่มนี้ จะเน้นถ่ายทอดเกี่ยวกับการขอ
สิ น เชื่ อ ธนาคาร ปั ญ หาที่ ผู ้ ป ระกอบการมั ก พบเจอ
การเตรียมตัวก่อนยื่นขอสินเชื่อ และ 10 เทคนิคในการ
ยื่นขอสินเชื่อ แบบกระชับ เจาะลึก ซึ่งเป็นการรวบรวม
ข้อมูลจากการให้ค�าปรึกษา ผู้ประกอบการ SMEs และ
การพูดคุยกับทางธนาคารทีใ่ ห้แง่คดิ ทีม่ ปี ระโยชน์อย่างยิง่
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ในทางปฏิบัติ
ไม่มากก็น้อยส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการ
ยื่นขอสินเชื่อ เพื่อให้ความรู้จากการใช้หนังสือเล่มนี้
ช่วยผู้ประกอบการ SMEs ให้มีการเตรียมความพร้อม
ในการขอสินเชื่อธนาคาร และสามารถกู้ยืมเงินธนาคาร
ไปใช้ในธุรกิจได้ตามเปาหมาย

ดาวน์โหลดเนือ
้ หา

ในรูปแบบ PDF ได้ทน
ี่ ี่

รู้จัก บสย.
บรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม
(บสย.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของกระทรวงการคลัง จัดตัง้ ขึน้ ตาม “พระราชบัญญัตบิ รรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534”
มีหน้าทีช่ ว่ ยเหลือผูป้ ระกอบการ SMEs ให้สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่านกลไก การค�้ำประกันสินเชื่อ
สร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันการเงิน ในการอนุมัติสินเชื่อ
มากขึ้น เพิ่มโอกาสให้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ
แต่ขาดหลักประกันหรือหลักประกันไม่เพียงพอ ให้ได้รับ
วงเงินทีเ่ พียงพอกับความต้องการ
บสย.ให้การค�้ำประกันสินเชื่อกับลูกหนี้ SMEs
ทั่วประเทศ ในทุกธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ บสย.
ไม่จ�ำกัดการเลือกสถาบันการเงิน ลูกค้า SMEs ทุกราย
จึงมีสิทธิ์ได้รับพิจารณาการค�้ำประกันสินเชื่อจาก บสย.
เท่าเทียมกัน

ปั ญ หาการกู ้ เ งิ น ของผู ้ ป ระกอบ
การ SMEs ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ความยากหรือง่าย
ของโครงการ แต่เป็นปัญหาจากการกู้ไม่ผ่าน
หรือทีบ่ อกว่า “กู้ยาก” เนือ่ งจากการสือ่ สาร
ไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ ที่ความ
คิดเห็นต่างกัน เช่น ธนาคารต้องการข้อมูล
บางอย่างเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์การประเมิน
ความสามารถในการจ่ายหนี้ของผู้กู้ แต่ผู้กู้
ไม่สามารถให้ข้อมูลที่ได้ตรงตามที่ธนาคาร
ต้ อ งการได้ หรื อเกรงว่าถ้าให้ไ ปอาจเกิด
ผลกระทบ เช่น ถูกตรวจสอบภาษีเงินได้
ก็อาจท�ำให้การกูน้ นั้ ไม่ผา่ น ดัง้ นัน้ ผูท้ ตี่ อ้ งการ
กูจ้ ะต้องเตรียมตัวพอสมควร เพือ่ ให้ธนาคาร
หรือผู้ให้กู้ มั่นใจว่า มีข้อมูลสนับสนุนที่
แสดงการกู้ครั้งนี้ ผู้กู้สามารถช�ำระเงินคืน
ได้ตามก�ำหนดเวลา

นอกจากเรื่ อ งการสื่ อ สารที่ เ ป็ น
ปัญหาแล้ว ผู้ประกอบการ SMEs ต้องมอง
ในมุมผู้ให้กู้ว่า หากมีคนมากู้เงินเรา สิ่งที่เรา
กังวลคือวัตถุประสงค์ของเงินนี้ จะน�ำเงิน
ไปท�ำ อะไร มี โ อกาสที่ จ ะช� ำ ระคื น หรื อ ไม่
ภายในระยะเวลาทีต่ กลงกัน ในมุมของธนาคาร
ก็เช่นกัน การที่จะให้ผู้ประกอบการ SMEs
หนึง่ รายกูเ้ งิน ธนาคารก็ตอ้ งการทราบว่าธุรกิจ
ที่ต้องการกู้มีศักยภาพหรือความเป็นไปได้
มากน้อยแค่ไหน และความสามารถในการ
ช�ำระคืนเป็นไปตามทีต่ กลงกันหรือเปล่า
สิง่ เหล่านี้ คือ การทีผ่ ปู้ ระกอบการ
SMEs ต้องพร้อมมีขอ้ มูลสนับสนุนแสดงตัวตน
ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์พูดคุย
หรือการเตรียมข้อมูลเอกสารต่างๆ เพื่อให้
ธนาคารสามารถตรวจสอบได้วา่ สิง่ ทีธ่ นาคาร
ต้องการนัน้ ลูกค้าสามารถสอบผ่านในเกณฑ์
ต่างๆ ของธนาคารได้

รู้เรา

รู้เขา

รู้สถานะและศักยภาพของเราว่าเป็น
อย่างไร ในมิติของการท�ำธุรกิจ
การรู้เรา เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน เราจะต้องรู้สิ่งต่อไปนี้  

ธนาคารมีหลักเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อ
อย่างไร ในมิติของการท�ำธุรกิจ
การรู้เขา เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน เราจะต้องรู้สิ่งต่อไปนี้

รู้รายได้

รู้จักสถาบันการเงิน

รายได้ = รายรับ – (ต้นทุน+ค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงาน)
ซึ่ง “รายได้” จะเป็นตัวก�ำหนด
“ความสามารถในการช�ำระหนี้”

ที่เหมาะสมกับกิจการของเรา

รู้จักคู่ค้า

รู้หลักเกณฑ์

ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
รู้จุดอ่อน – จุดแข็ง

ทั้งส่วนตัวเจ้าของกิจการและธุรกิจ

ที่สนับสนุนกิจการของเรา
รู้จักประเภทสินเชื่อ

ที่จะอนุมัติสินเชื่อให้กับเรา

1. พฤติกรรมการช�าระหนี้

ท� า อย่ า งไรให้ ธ นาคารรู ้ จั ก เรา
พอสมควร เราเป็นใคร ท�าธุรกิจอะไร ประวัติ
การช�าระหนี้ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร สิ่งนี้
ถือเป็นด่านแรกที่ธนาคารจะตรวจสอบ
เพื่อดูว่า ลูกค้ารายนี้เป็นลูกค้าที่ดีหรือไม่
เคยติดยอดค้างช�าระอะไร ซึ่งในปัจจุบัน
การยื่นขอสินเชื่อธนาคาร ไม่ว่าจะเป็น
สิ น เชื่ อ SME หรื อ สิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คล
ซื้อรถ ซื้อบ้าน ทุกคนต้องแสดงตัวตน
เรือ่ งประวัตกิ ารช�าระหนี้ จากการตรวจสอบ
ประวัตเิ ครดิต หรือทีเ่ รียกว่า “เครดิตบูโร”
2. เตรียมบัญชีธุรกิจ

การเตรียมบัญชีของกิจการหรือ
ธุรกิจ ธนาคารจะขอดูเรื่องการเดินบัญชี
ว่ามีเงินเข้าหรือรายได้ มากกว่าเงินออก
หรือค่าใช้จา่ ยหรือไม่ โดยจะดูเป็นค่าเฉลีย่
ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ 1 ปี ขึน้ อยูก่ บั อายุ
ของกิจการ

3. วัตถุประสงค์การกู้

แผนธุรกิจหรือแผนงานการลงทุน
ทีจ่ ะขอกู้ การกูใ้ นครัง้ นีจ้ ะน�าไปลงทุน ใน
ส่วนไหนของกิจการ น�าไปลงทุนขยายงาน
หรือไปใช้หมุนเวียนในกิจการ เรือ่ งเหล่านี้
ต้องตอบธนาคารให้ชัดเจน เพราะการ
จะกูเ้ งินได้มากน้อยแค่ไหน ขึน้ อยูก่ บั แผนงาน
ของธุรกิจด้วยว่า เรามีความรอบคอบในการ
จัดแผนงานในการไปขอกู้ มีการวางแผน
และประมาณการไปข้างหน้าว่า ได้เงินแล้ว
จะท�าอะไร อย่างไร ขณะเดียวกันในฐานะ
ผูท้ จี่ ะใช้เงินกู้ แผนการใช้เงินกูไ้ ปลงทุนท�า
ธุรกิจนั้น ต้องมีความชัดเจนว่า เป็นการ
สร้างรายได้ ได้มากกว่ารายจ่าย และรายได้
นัน้ ยังสูงพอจะจ่ายดอกเบีย้ และเงินต้นได้
4. เอกสารที่นอกเหนือจาก
แผนธุรกิจ

คื อ เอกสารของตั ว ผู ้ กู ้ เช่ น
หนังสือรับรอง หนังสือจดทะเบียนบริษัท
ในกรณีบุคคลธรรมดา เช่น ทะเบียนบ้าน
บัตรประชาชน ต้องเตรียมไปให้พร้อม
รวมถึงเอกสารทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ กิจการ

ขึ้นอยู่กับอายุของกิจการ
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน หรือ 1 ปี
เงินเข้ามากกว่าเงินออกหรือไม่ โดยจะดูเป็น
ธุรกิจ ธนาคารจะขอดูเรือ่ งการเดินบัญชีวา่ มี
การเตรียมบัญชีของกิจการหรือ

5. ศึกษาข้อมูลสินเชื่อ

ขึ้นอยู่กับอายุของกิจการ
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน หรือ 1 ปี
เงินเข้ามากกว่าเงินออกหรือไม่ โดยจะดูเป็น
ธุรกิจ ธนาคารจะขอดูเรือ่ งการเดินบัญชีวา่ มี
การเตรียมบัญชีของกิจการหรือ

การปรึ ก ษาธนาคารเกี่ ย วกั บ
สินเชือ่ ทีจ่ ะขอว่ามีกปี่ ระเภท แบบไหนบ้าง
สินเชือ่ แบบไหนควรเข้าไปปรึกษาทีธ่ นาคาร
ใด หรือจะสอบถามผ่านธนาคารที่มีบัญชี
อยูแ่ ล้ว หรือสอบถามมาทาง บสย. เราจะ
เป็นตัวกลางในการให้ขอ้ มูลและค�าแนะน�า
ว่า สินเชือ่ แบบไหน มีธนาคารใดให้บริการ
อยู่ และผูก้ ตู้ อ้ งการกูเ้ งินระยะสัน้ หรือระยะ
ยาวอย่างไร โอกาสใช้คืนหนี้ต้องสัมพันธ์
กับอายุของหนีท้ จี่ ะกู้
6. ให้ข้อมูลกับธนาคาร
ถูกต้อง ครบถ้วน

ให้ ข ้ อ มู ล กิ จ การกั บ ธนาคาร
ข้อมูลทีใ่ ห้ตอ้ งชัดเจน ถูกต้อง เป็นข้อมูล
ที่ ต อบธนาคารได้ อ ย่ า งมั่ น ใจ เพราะ
ธนาคารจะตรวจสอบประวัตใิ นทางอืน่ เพือ่
ประกอบความมัน่ ใจ โดยเฉพาะพฤติกรรม
การค้างช�าระหนีผ้ า่ นเครดิตบูโร

7. เตรียมสัดส่วนเงินทุน

การเตรียมสัดส่วนเงินทุน ทัง้ ทุน
ของเราเองกับเงินที่กู้ธนาคาร ในการกู้
ธุรกิจธนาคารไม่ได้ให้กู้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อ
เอาไปลงทุน แต่จะต้องมีสดั ส่วนการลงทุน
ที่มีส่วนเงินของเจ้าของกิจการด้วย ทุน
ในทีน่ ไี้ ม่จา� เป็นต้องเป็นเงินสดอย่างเดียว
อาจจะเป็นรถทีซ่ อื้ ใช้ในกิจการ บ้านทีเ่ ป็น
ทีอ่ าศัยและออฟฟศในตัว หรือเป็นทีส่ ต๊อก
สินค้า ให้แจ้งกับธนาคารว่าเป็นส่วนที่
กิจการต้องการใช้ลงทุนเบือ้ งต้น

9. เตรียมข้อมูลเพิ่ม กรณีได้
สินเชือ
่ ไม่ตรงตามความต้องการ

8. ศึกษาแนวโน้มธุรกิจ

ศึกษาแนวโน้มของธุรกิจ เมื่อ
ด�าเนินธุรกิจมาระยะหนึ่งแล้วต้องมีการ
ศึกษาข้อมูลมาประกอบ ว่าโอกาสในอนาคต
ธุรกิจทีท่ า� อยูเ่ ป็นอย่างไร เพราะในการขอ
สินเชือ่ ธนาคารจะมองแผนธุรกิจทีว่ างไว้
ว่าต้องไปในทิศทางเดียวกันกับศักยภาพ
ของธุ ร กิ จ ในป จ จุ บั น และแนวโน้ ม ใน
อนาคตด้วย

กิจการควรเตรียมเอกสารหรือ
ข้อมูล เพือ่ ทีจ่ ะให้กบั ธนาคารเพิม่ เติม และ
ค่อยๆ หาเหตุผลประกอบ กรณีที่ธนาคาร
ไม่สามารถให้สินเชื่อเต็มวงเงินตามที่เรา
ต้องการได้

เอกสารประจ�าตัว

• ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
หรือส�าเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
• ส�าเนาทะเบียนบ้าน
• ส�าเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หรือใบมรณบัตร
• ส�าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
• กรณีนิติบุคคล อาจใช้ส�าเนาทะเบียนการค้า
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

10. หลักประกัน

การขอสินเชือ่ คือการสร้างความมัน่ ใจให้กบั ธนาคารว่า กิจการจะสามารถ
ช�าระเงินคืนได้ ในระยะเวลา และจ�านวนเงินทีธ่ นาคารก�าหนด แต่ในเรือ่ งการรองรับ
ความเสีย่ ง แม้วา่ ธนาคารจะพิจารณาสินเชือ่ อย่างดี และอนุมตั สิ นิ เชือ่ ให้กบั ธุรกิจ
ตามต้องการแล้ว แต่ธนาคารเอง ก็ต้องมีการบริหารความเสี่ยง จึงต้องให้ลูกค้า
วางหลักประกันเพือ่ เป็นตัวลดความเสีย่ ง เช่น ทีด่ นิ ส�านักงาน เพือ่ ทีจ่ ะขายช�าระ
หนี้แทน ในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถช�าระหนี้ได้ ซึ่ง บสย. เป็นหนึ่งในหลักประกัน
ที่ผู้กู้สามารถใช้บริการได้ สิ่งนี้คือ พันธกิจหลักของ บสย.
เพื่ อ ให้ ธ นาคารมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในการอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ ให้ กั บ
ผู้ประกอบการ SMEs มากขึ้น ว่า ในกรณีลูกหนี้ติดขัดหรือ
ค้างช�าระยังมีโอกาสได้เงินกู้บางส่วนคืนจากการรับประกัน
ของ บสย.

เอกสารเกี่ยวกับรายได้

• หลักฐานการรับเงิน
• สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
• ส�าเนางบการเงินปีล่าสุด
และย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี
• ส�าเนาแสดงรายการภาษีเงินได้ประจ�าปี

เอกสารอื่น ๆ เช่น

• ส�าเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจ�า
• ส�าเนาโฉนดที่ดิน หรือส�าเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
• สัญญากู้เงิน และสัญญาจ�านองจากสถาบันการเงินเดิม
• ในกรณีมีผู้กู้ร่วม จะต้องมีหลักฐานประจ�าตัว
และหลักฐานรายได้ของผู้กู้ร่วม
• แผนธุรกิจของ SMEs แผนโครงการที่ต้องการด�าเนินการ

นายสมศักดิ์ แสนรุ่งเรือง เจ้าของกิจการเครื่องกรองน�้ำ ในจังหวัดอุดรธานี
ต้องการเงินทุนเพื่อซื้อเครื่องจักรเพิ่ม จากออร์เดอร์ที่ล้นทะลัก จึงเริ่มมองหาเงินทุน
ประมาณ 3 ล้านบาท น�ำมาซื้อเครื่องจักรรองรับกิจการที่ขยายตัว เขาใช้เวลาศึกษา
ข้อมูลสินเชือ่ ของธนาคารต่างๆ ควบคูก่ บั การเตรียมเอกสารการขอกู้ ประมาณ 1 สัปดาห์
จึงตัดสินใจเข้าไปติดต่อที่ธนาคาร
แต่นายสมศักดิ์ ติดปัญหาที่ไม่มีหลักประกัน ที่จะน�ำไปวางกับธนาคาร และการน�ำ
โรงงานไปเป็นหลักประกันก็คอ่ นข้างล�ำบาก เพราะเป็นโรงงานเช่า ทางธนาคารจึงแนะน�ำให้
ใช้ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ เป็น
ผู้ค�้ำประกัน ซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่น “ฟรี ค่าธรรมเนียมปีแรก” ช่วยประหยัดต้นทุนได้อีก
นายสมศักดิ์ ใช้เวลาตั้งแต่ติดต่อขอกู้ธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับเงินทุนประมาณ
1 เดือน ทันกับออร์เดอร์ที่เข้ามาแบบพอดิบพอดี ท�ำให้เขาไม่เสียโอกาสทางธุรกิจ
เงินกู้ระยะยาว

เพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร อาทิ
ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงาน อาคาร สถานประกอบการ
หรือซื้อเครื่องจักร การช�ำระคืนเป็นรายเดือน และมี
ก�ำหนดระยะเวลาการกู้ยืม ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

นางสาวพิมพ์ศรี แสนสดใส เจ้าของร้านมินิมาร์ทในตลาดสด ประจ�ำอ�ำเภอ
ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดี จึงจ�ำเป็นต้องให้เครดิตลูกค้ายาวขึ้น ส่วนการสต๊อกสินค้า
ก็ต้องเน้นซื้อล็อตใหญ่จากคู่ค้า เพื่อประหยัดต้นทุน ท�ำให้เงินจมไปกับการซื้อของ
ทางร้านเริ่มขาดสภาพคล่อง เธอจึงต้องมองหาเงินสักก้อนไม่เกิน 1 ล้านบาท มาช่วย
ผ่อนคลายภาวะเงินตึงที่เกิดขึ้น เพื่อน�ำเงินที่ได้มาหมุน และสต๊อกสินค้าเพิ่มเติม
หลังจากศึกษาประเภทเงินกู้ต่างๆ และใช้เวลารวบรวมเอกสารแสดงรายได้ บัญชี
รับ-จ่าย เอกสารเช่าที่ในตลาด จึงตัดสินใจเดินเข้าไปหาธนาคารที่ตั้งอยู่หน้าตลาด ซึ่งทาง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร แนะน�ำให้เธอใช้ “สินเชื่อโอดี” เพราะเมื่อจ�ำเป็นต้องใช้เงินเมื่อไร
ก็สามารถเบิกได้ทันที และเบิกตามความจ�ำเป็น หากเกิดภาวะหมุนเงินไม่ทัน
หลังจากได้เงินทุน ท�ำให้ภาวะสภาพคล่องในร้านดีขึ้น แก้ปัญหาลูกค้าจ่ายเงินช้า
ท�ำให้ผ่านพ้นภาวะหมุนเงินไม่ทันไปได้ จนเธอสามารถขยายสาขาที่ 2 ได้ในอีก 1 ปีต่อมา
เงินกูห
้ มุนเวียน (เงินกูร้ ะยะสัน
้ ) เพือ่ เสริมสภาพคล่อง

ให้กับธุรกิจ แบ่งเป็นหลายประเภท อาทิ วงเงินเบิกเกิน
บัญชี (O/D) สินเชือ่ ทีส่ ามารถเบิกเงินเกินบัญชีในจ�ำนวน
ที่ตกลงกันไว้ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ

ศัพท์ที่ต้องรู้

“กู้เงินธนาคาร”
การเดินบัญชี

การท�ำให้บญั ชี ทัง้ จากบัญชีธนาคาร
(Bank Statement) และ/หรือ งบการเงิน  เป็น
การเดินบัญชีทดี่ ี เราจ�ำเป็นต้องท�ำสิง่ ต่อไปนี้
1. ยอดเงินเข้าในบัญชีธนาคาร
จะต้องสอดคล้องกับยอดรายรับของกิจการ
แต่ ทุ ก วั น นี้ ส่ิ ง ที่ พ บคื อ ผู ้ ป ระกอบการ
ส่วนใหญ่จะน�ำ  “เงินเหลือ” ใส่บัญชี ซึ่ง
เป็นสาเหตุท�ำให้เมื่อธนาคารค�ำนวณรายได้
ก็จะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ดังนั้น
ต้องตระหนักว่า ยอดเงินเข้าในบัญชีธนาคาร
ของเรา คือ ยอดรายรับในกิจการของเรา
“รับเท่าไร เข้าธนาคารเท่านัน้ ”

2. บัญชีภายในของกิจการ จะต้อง
สอดคล้องกับ รายรับ รายจ่าย และยอดเงิน
ทีเ่ ข้าธนาคาร (ควรเก็บบิลซือ้ บิลขาย ใบโอน
ไว้เป็นหลักฐานด้วย)
3. ความถี่ในการ เข้า-ออก ของ
เงินในบัญชีธนาคาร จะต้องสอดคล้องกับ
การ รับ-จ่าย ในกิจการ
4. บัญชีธนาคาร จะเป็นของ
ธนาคารใดก็ ไ ด้ ที่ ส ะดวกในการเดิ น บั ญ ชี
ไม่จำ� เป็นต้องเป็นบัญชีธนาคาร ของธนาคาร
ที่จะขอสินเชื่อ

รายงานข้อมูลเครดิต
(รายงานเครดิตบูโร)

ข้อมูลเครดิต คืออะไร

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการช�ำระหนี้ของลูกค้า ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิต และจะปรากฏในรายงานข้อมูลเครดิตเมื่อมี
ผู้ขอเรียกดู ปัจจุบันข้อมูลเครดิตประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนคือ
1. ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตัวตนลูกค้า

2. ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่ได้รับ
อนุมัติและประวัติการช�ำระสินเชื่อ

เช่น ชือ่ ทีอ่ ยู่ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ
การสมรส อาชีพ เลขทีบ่ ตั รประชาชน ประวัติการช�ำระราคาสินค้าหรือบริการ
และกรณีที่เป็นนิติบุคคล จะเป็น ชื่อ โดยบัตรเครดิต รวมทั้งสถานะบัญชี
สถานที่ตั้ง เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล
เป็นต้น
สถานะบัญชี คือ ข้อมูลที่แสดงสถานะของบัญชีสินเชื่อแต่ละบัญชีที่แสดงใน
รายงานข้อมูลเครดิต เช่น สินเชื่อปกติ สินเชื่อที่ปิดบัญชีแล้ว สินเชื่อที่ค้างช�ำระ
เกิน 90 วัน สินเชื่อที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือข้อมูล
บ่งชี้คุณภาพที่ส�ำคัญของผู้ยื่นขอกู้

ข้อมูลเครดิต ส�ำคัญอย่างไร
แสดงถึงประวัตกิ ารช�ำระหนีท้ สี่ ะท้อนถึงพฤติกรรมและ
วินยั ทางการเงินของเจ้าของข้อมูล
แสดงถึงความตัง้ ใจในการช�ำระหนีแ้ ละความน่าเชือ่ ถือ
หรือทีเ่ ราเรียกกันว่า “เครดิต” ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการประกอบธุรกิจ
สถาบันการเงินจึงใช้ประโยชน์จากรายงานข้อมูลเครดิต เป็นปัจจัยหนึง่
ที่ใช้ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เช่น ความสามารถในการ
หารายได้ ความเป็นไปได้ของธุรกิจ หลักประกัน เป็นต้น ดังนัน้ ย่อมกล่าวได้วา่
ผูท้ มี่ ปี ระวัตกิ ารช�ำระหนีด้ ี มีโอกาสได้รบั สินเชือ่ ในอัตราทีเ่ หมาะสม
ที่มา : เว็บไซต์คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต

