คำถำม – คำตอบ กำรประชุมชี้แจง
กำรรำยงำนข้อมูลสิ นเชื่อเพือ่ กำรอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
วันที่ 25 มิ ถนุ ำยน 2562 ณ ห้องภัทรรวมใจ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ลำดับ

คำถำม

1

การคานวณ EIR (Effective Interest Rate) หมายถึง
คานวณจากอัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ แบบธรรมดา (นาปี
มาเฉลีย่ ) หรือคานวณอัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ คานวณ
แบบ IRR
กลุ่มสินเชื่อแบบหักบัญชีเงินเดือนเพื่อชาระหนี้ เช่น
สินเชื่อ MOU หักบัญชีเงินเดือนชาระหนี้ซง่ึ เป็ นกลุม่
ทีไ่ ม่ได้อยูภ่ ายใต้การกากับ ต้องรายงานในแบบ
รายงานหรือไม่ หรือต้องรายงานเป็ นหัวข้อแยก
ออกมา
Occupation Type แบ่งเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม Self
Employed กับ Salary หากเป็ นกลุ่ม Salary ทีม่ ี
รายได้เสริมอื่นๆด้วยต้องรายงานอย่างไร และต้องนา
ข้อมูลรายได้ประจา และรายได้เสริมมาพิจารณา
สัดส่วนร่วมด้วยหรือไม่
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สินชื่อเช่าซือ้ ทีผ่ กู้ รู้ ะบุว่าเป็ นสินเชื่อเช่าซื้อเพื่อการ
พาณิชย์ไม่ตอ้ งรายงานใช่หรือไม่
สินเชื่อเช่าซือ้ ไม่อนุญาตให้มผี กู้ รู้ ่วม แต่ในทางปฏิบตั ิ
ธนาคารจะอนุโลมให้นารายได้ของบุคคลในครอบครัว
เช่น คู่สมรส (คู่สมรสเป็ นผูค้ ้าประกัน) มาร่วม
คานวณได้ ซึง่ ธนาคารไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลภาระ
หนี้ของผูค้ ้าโดยตรงจาก NCB ได้

“รายได้ต่อเดือน” เป็ นการรายงานงวดล่าสุด
หมายความว่าอย่างไร
ภาระหนี้ใหม่ทม่ี ผี กู้ รู้ ่วมหลายคนจะต้องเฉลีย่ ด้วย
จานวนผูก้ รู้ ่วมหรือไม่ ต้องรายงาน Repayment
Amount อย่างไร

คำตอบ
ใช้การคานวณ EIR ตามเกณฑ์ TFRS9
ทัง้ นี้ก่อนที่ TFRS9 มีผลบังคับใช้ สามารถใช้การคานวณ
อัตราดอกเบีย้ ถัวเฉลีย่ หรือ IRR ได้
กรณีสนิ เชื่อแบบหักบัญชีเงินเดือนทัง้ ทีท่ า MOU และไม่ได้
ทา MOU ให้รายงานข้อมูลรวมในชุดข้อมูลสินเชื่อเพื่อการ
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล โดยไม่รวมสินเชื่อสวัสดิการที่
ให้แก่พนักงานของสถาบันการเงินตนเอง
การคานวณรายได้ กรณีทม่ี รี ายได้เสริมให้นามารวมด้วย
โดยต้องพิจารณาว่ารายได้ดงั กล่าวจัดเป็ นรายได้คงทีห่ รือไม่
คงที่
(1.1) รายได้คงที่ ให้ใช้รายได้ต่อเดือนงวดล่าสุด
(1.2) รายได้ไม่คงที่
(1.2.1) กรณีทไ่ี ด้รบั เป็ นรายเดือน เช่น ค่าล่วงเวลา ค่า
นายหน้า ค่าเบีย้ เลีย้ ง เป็ นต้น ให้ใช้รายได้เฉลีย่ ย้อนหลัง
อย่างน้อย 3 เดือน
(1.2.2) กรณีทไ่ี ด้รบั เป็ นรายไตรมาส หรือ รายปี เช่น โบนัส
ให้ใช้รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ไม่ตอ้ งรายงาน
ขึน้ อยู่กบั การประเมินรายได้/ภาระหนี้ ทีส่ ถาบันการเงินใช้
พิจารณา หาก สง.ใช้ขอ้ มูลของผูค้ ้ามาประเมิน ต้องใช้ทงั ้
ด้านรายได้ และภาระหนี้ ให้อา้ งอิงตามมาตรฐานการ
คานวณอัตราส่วน Debt-service-ratio (DSR)
หากไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลภาระหนี้ของผูค้ ้าโดยตรงจาก
NCB ได้ ขอให้ใช้ขอ้ มูลจากแหล่งอื่นเพิม่ เติมตามหลักการ
Best Effort
หมายถึง ข้อมูลรายได้ต่อเดือนทีใ่ ช้ในการพิจารณาสินเชื่อ
ล่าสุดของธนาคารทีม่ อี ยู่
การรายงาน Repayment Amount ไม่ตอ้ งหารเฉลีย่ ให้
รายงานภาระหนี้ใหม่เท่ากับจานวนเงินทีผ่ ่อนชาระเงินกูต้ ่อ
เดือน เฉพาะของสัญญาทีร่ ายงาน

ลำดับ
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คำถำม

คำตอบ

ให้รายงานภาระหนี้ปจั จุบนั ตามมาตรฐานการคานวณ
อัตราส่วน Debt-service-ratio (DSR)
หนี้ประเภททีม่ คี ่างวดชัดเจน (Non-revolving)
(1) ภาระหนี้ทผ่ี ่อนชาระต่อเดือนคงที่ ให้ใช้ภาระหนี้ทต่ี อ้ ง
ชาระต่อเดือนตามทีอ่ นุมตั ใิ นครัง้ นี้
(2) ภาระหนี้ทผ่ี ่อนชาระต่อเดือนไม่คงที่ ให้ใช้ภาระหนี้ทต่ี อ้ ง
ชาระต่อเดือนสูงสุด เว้นแต่ ในกรณีทภ่ี าระหนี้ทต่ี อ้ งชาระต่อ
เดือนมีลกั ษณะให้จ่ายชาระงวดหลังๆ เป็ นจานวนเงินทีส่ งู
มาก (bullet payment) หรือให้จา่ ยชาระโดยอิงกับกระแสเงิน
สดรับตามฤดูกาล (seasonal) ให้ใช้ภาระหนี้ทต่ี อ้ งชาระ
เฉลีย่ ต่อเดือน ตลอดอายุสญ
ั ญาแทน
ค่างวดเช่าซือ้ รายงานรวม VAT ด้วยหรือไม่
รายงานรวม VAT ด้วย
กรณีลกู ค้ามาเปิ ดบัญชีกระแสรายวันเพื่อทาธุรกรรม กรณีมกี ารเปิ ดวงเงิน O/D ต้องรายงานตัง้ แต่เปิ ดวงเงิน
O/D โดยไม่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ในการกู้ ธนาคารต้อง กรณีไม่มกี ารเปิ ดวงเงิน ไม่ตอ้ งรายงาน
รายงานข้อมูล ณ ช่วงทีล่ กู ค้ามาขอทาธุรกรรม O/D
หรือช่วงอนุมตั วิ งเงินแล้ว
กรณีผขู้ อสินเชื่อมาขอเปิ ดบัญชีเงินฝากกระแส
ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอวงเงินชัวคราว
่
ไม่ตอ้ งรายงาน
รายวันโดยยังไม่ได้ขออนุมตั วิ งเงินสินเชื่อ O/D เมื่อ
ถึงสิน้ เดือนข้อมูลจะกลายเป็ นตัวแดง กรณีน้ตี อ้ ง
รายงานหรือไม่
กรณีทล่ี กู ค้ามีวงเงินเดิมประเภท Revolving เช่น
ธปท. ไม่ได้มกี ารกาหนดอัตราดอกเบีย้ กลาง
O/D (ไม่ใช่เพื่อประกอบธุรกิจ) แต่ธนาคารไม่ทราบ โดยให้ใช้ตามมาตรฐานการคานวณอัตราส่วน Debt-serviceอัตราดอกเบีย้ และไม่มขี อ้ มูลใน NCB สามารถใช้
ratio (DSR) วิธใี ดวิธหี นึ่ง ดังต่อไปนี้
Base rate ทีธ่ นาคารกาหนดในการคานวณได้หรือไม่ (1) บัตรเครดิ ต : 10% x ยอดคงค้างงวดล่าสุด
หรือ ธปท. จะกาหนดอัตราดอกเบีย้ กลางให้ทุก
(หากพิสจู น์ได้ว่าเป็ น transactor ก็ไม่ตอ้ งนามาคานวณ)
ธนาคารใช้เหมือนกันหรือไม่
(2) PLoan : 5% x ยอดคงค้างงวดล่าสุด
(3) O/D ที่มิใช่เพือ่ ประกอบธุรกิ จ:
ใช้วธิ ใี ดวิธหี นึ่ง ดังต่อไปนี้
(3.1) ฐาน คูณกับ % โดยใช้ทางเลือกดังนี้
กรณี Non-revolving ทีเ่ ป็ น Installment Loan จะ
ั บนั ในแบบรายงาน DSR
คานวณภาระหนี้ปจจุ
อย่างไร

(3.2) การประมาณค่า PMT
สินเชื่อบัตรเครดิตมีเงินฝากค้าประกันเต็มวงเงิน ต้อง รายงานสินเชื่อบัตรเครดิต ทีม่ เี งินฝากค้าประกัน ให้รายงาน
รายงานอย่างไร
Loan Type = 018011 สินเชื่อบัตรเครดิต, Personal
Consumption = 241040 การอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ทีม่ ี

ลำดับ

คำถำม

คำตอบ
ทรัพย์สนิ อื่นเป็ นหลักประกัน และรายงาน Collateral Value
Amount ตามเงินฝากทีใ่ ช้ค้าประกัน
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บริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน การรายงานจะราย
งานรวมทัง้ กลุ่ม Solo และ Full Consolidation เลย
หรือไม่
บริษทั แม่เป็ นผูร้ ายงานข้อมูลของผูบ้ ริษทั ลูกใช่
หรือไม่ และสามารถรายงานรวมเป็ นรายงานชุด
เดียวกันได้หรือไม่
“ภาระหนี้ปจั จุบนั ” และ “ภาระหนี้ใหม่” หมายความ
ว่าอย่างไร
สินเชื่ออุปโภคบริโภคอื่น ๆ ทีม่ ที รัพย์สนิ เป็ น
หลักประกัน หมายถึงกรณีใดบ้าง และหมายรวมว่า
ไม่ใช่กรณีทม่ี ที อ่ี ยู่อาศัยเป็ นหลักประกันใช่หรือไม่
เช่น การกูเ้ งินเพื่อตกแต่งบ้าน
สินเชื่อทีม่ เี งินฝากเป็ นประกันต้องรายงานหรือไม่
กรณีบตั รเครดิต บัตรกดเงินสด ลูกค้าเพิม่ วงเงินโดย
ไม่ได้ทาสัญญาใหม่จะรายงานอย่างไร เนื่องจาก
ธนาคารเก็บข้อมูลสัญญาใหม่และข้อมูลการเพิม่
วงเงินคนละระบบ
Collateral Value Amount ใช้มลู ค่าจดจานองหรือจด
จานา
สินเชื่ออุปโภคบริโภคเพื่อทีอ่ ยู่อาศัยเป็ นหลักประกัน
ทีเ่ รียกว่า Home for cash ไม่รวมในรายงานนี้ใช่
หรือไม่
หากการคิดค่าเฉลีย่ ย้อนหลังของรายได้ไม่คงที่ จะ
คานวณอย่างไร

รายงานข้อมูลของกลุ่ม Full Consolidation ซึง่ มีความหมาย
ครอบคลุมในกลุ่ม Solo อยู่แล้ว
รายงานรวมเป็ นชุดเดียวกัน โดยมี Element แยกว่า
Element ใดเป็ นผูร้ ายงาน Element ใดเป็ นบริษทั ในกลุ่มที่
เป็ นผูใ้ ห้สนิ เชื่อ
ภาระหนี้ปจั จุบนั คือ Other Debt Burden และภาระหนี้ใหม่
คือ Repayment Amount
สินเชื่ออุปโภคบริโภคอื่น ๆ ทีม่ ที รัพย์สนิ เป็ นหลักประกัน
ทุกประเภทสินเชื่อ ทีไ่ ม่รวมสินเชื่อทีม่ ที อ่ี ยู่อาศัยเป็ น
หลักประกัน (MGL)
ต้องรายงาน
การเพิม่ /ลดวงเงิน ต้องรายงานทุกกรณี หากมีขอ้ มูลอื่นที่
เปลีย่ นแปลงในขณะทีม่ กี ารเพิม่ /ลดวงเงินให้รายงานข้อมูลที่
เป็ นเปลีย่ นแปลงด้วย
ให้ใช้ค่าทีน่ ้อยกว่าระหว่างราคาประเมิน และราคาจดจานอง/
จานา
ใช่ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวรายงานในชุดข้อมูลสินเชื่อทีม่ ที ่ี
อยู่อาศัยเป็ นหลักประกัน (MGL) แล้ว

กรณีผกู้ มู้ รี ายได้ไม่คงทีจ่ าก Employed/Salaried เช่น OT,
Commission ต้องคานวณรายได้ไม่คงทีย่ อ้ นหลังอย่างน้อย
3 เดือน
กรณีผกู้ มู้ รี ายได้ไม่คงทีจ่ าก Self-employed คานวณรายได้
ตามหลักการในการประมาณการรายได้ ตามมาตรฐานการ
คานวณอัตราส่วน Debt-service-ratio (DSR)
การชีแ้ จงข้อมูลในบางช่วงมีการกล่าวถึงขอบเขตว่า การรายงานข้อมูลต้องรายงานทัง้ 2 กรณี คือ
เฉพาะสัญญาใหม่เท่านัน้ แต่บางช่วงมีการกล่าวถึง (1) กรณีทเ่ี ป็ นสัญญาใหม่ในงวดเดือนนัน้
การเพิม่ หรือลดวงเงินบนสัญญาเดิม จึงขอสอบถาม (2) สัญญาเดิมทีเ่ คยส่งมาก่อนหน้า และสัญญานัน้ มีการเพิม่
ว่าขอบเขตการรายงานเป็ นเช่นไร
หรือลดวงเงินในเดือนทีร่ ายงานข้อมูล
ธปท. กล่าวว่าหากสัญญามีการเพิม่ หรือลดวงเงินให้ อ้างอิงจากสินเชื่อสัญญานัน้ ๆ ปรับเพิม่ /ลดวงเงินจริงใน
รายงานข้อมูลดังกล่าวด้วย ธนาคารจึงขอสอบถามว่า เดือนทีร่ ายงานข้อมูล

ลำดับ

คำถำม

คำตอบ

กรณีการลดวงเงินต้องรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจาก
ส่วนใด
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สินเชื่อประเภท Lombard เพื่อการอุปโภคบริโภค
ต้องนามารายงานหรือไม่

ต้องรายงาน
โดยให้รายงาน Loan Type = 018022 เงินให้สนิ เชื่ออื่น
Personal Consumption = 241042 กรณีสนิ เชื่อประเภท
Lombard
Personal Consumption = 241043 กรณีไม่ใช่สนิ เชื่อ
ประเภท Lombard
สินเชื่อประเภท Lombard ทีม่ บี ญ
ั ชีเงินฝากคา้ ประกัน สถาบันการเงินควรประเมินรายได้ของผูก้ ู้ โดยยึดหลัก Best
เต็มวงเงิน และผูก้ ไู้ ม่แสดงเอกสารเกีย่ วกับรายได้
Effort และมีวธิ กี ารประมาณการทีน่ ่าเชื่อถือ เช่น ประเมิน
ต้องรายงานรายได้ผกู้ อู้ ย่างไร
รายได้จากอัตราผลตอบแทนจากเงินฝากนัน้ เป็ นต้น
หากสัญญาบัตรเครดิตนัน้ ถูกรายงานมาตัง้ แต่ก่อน
กรณีสญ
ั ญาทีอ่ นุมตั กิ ่อนเดือนตุลาคม 2562 ไม่ตอ้ งรายงาน
เริม่ รายงานข้อมูลสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วน
บุคคล ตามมาตรฐานการคานวณ Debt Service
Ratio แล้วหลังจากนัน้ มีการปรับเพิม่ ลดวงเงินหลัง
เดือนตุลาคม 2562 จะรายงานอย่างไร
หากผูม้ าขอสินเชื่อมีสญ
ั ญาเงินกูก้ บั บริษทั ทีต่ น
ต้องนามาคานวณเป็ นภาระหนี้ปจั จุบนั ด้วย
ทางานอยู่ ต้องนามารวมในภาระหนี้ปจั จุบนั ด้วย
หรือไม่
กรณีทภ่ี าระหนี้ทม่ี อี ายุคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ต้องนามาคานวณด้วย
เดือน แต่มยี อดค้างชาระต้องนามารวมในการคานวณ
ภาระหนี้หรือไม่
แบบรายงานและเอกสารการส่งข้อมูล ธปท. จะแจ้ง กาหนดการเผยแพร่เบือ้ งต้นคือ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
กาหนดการให้ทราบอีกครัง้ เมื่อใด

