สรุปคาถาม – คาตอบ จากการประชุมชี้แจง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
การรายงานข้อมูลลูกหนี้เงินให้สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ
ปรับปรุงวันที่ 22 พ.ค. 2557
คาถาม ธปท. มีการตรวจสอบข้อมูลข้ามชุดข้อมูล (Cross Validation) หรือไม่
คาตอบ ธปท. ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลข้ามชุดข้อมูล (Cross Validation) อย่างไรก็ดี เมื่อ ธปท. นาข้อมูล
เงินให้สินเชื่อจากชุดข้อมูล SMEs Data (DS_SMD) ไปรวมกับชุดข้อมูลเงินให้สินเชื่อจาก
ชุดข้อมูล Loan Arrangement (DS_LAR) แล้ว ข้อมูลจะต้องน้อยกว่าข้อมูลสินเชื่อที่รายงาน
เป็นภาพรวมในชุดข้อมูลอื่น ๆ
คาถาม วงเงิน leasing ของบริษัทในเครือ วงเงิน Corporate card และวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิตของบริษัท
ต้องรายงานด้วยหรือไม่
คาตอบ สง. จะต้องรายงานวงเงิน Leasing และวงเงินบัตรเครดิตของ Corporate Card ที่ให้กับกิจการที่
ประกอบธุรกิจด้วย เนื่องจากสถาบันการเงินจะเรียกเก็บเงินดังกล่าวจากบริษัท ยกเว้นกรณี สง.
ให้วงเงินบัตรเครดิตแก่บุคคลธรรมดา และยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับเงินให้สินเชื่ออื่นที่บุคคล
รายดังกล่าวกู้ยืมเพื่อใช้ประกอบธุรกิจ
คาถาม สง. มีการรับหลักประกันจากลูกหนี้ แต่ไม่สามารถแยกหลักประกันเป็นรายสัญญาได้ จะต้องรายงาน
อย่างไร
คาตอบ สง. สามารถเลือกรายงานไว้ที่สัญญาใดสัญญาหนึ่งได้ เนื่องจาก ธปท. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้จาก
Primary Involved Party ID ซึ่งเป็นรหัสของลูกหนี้ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินจาก สง.
คาถาม บริษัทมี 2 โรงงานที่ผลิตสินค้าเหมือนกัน ให้สินเชื่อเป็นวงเงินเดียวกัน หรือบริษัทมี 2 โรงงานที่ผลิต
สินค้า 2 ประเภท ที่มีความสาคัญเท่ากัน สง. จะต้องรายงานอย่างไร
คาตอบ ขึ้นกับการพิจารณาของ สง.
คาถาม ลูกค้าได้รับวงเงินสินเชื่อประเภทเดียว แต่มีหลักประกันมากกว่า 1 ประเภท จะต้องรายงานอย่างไร
จะทาให้การรายงานวงเงินสินเชื่อซ้าซ้อนหรือไม่
คาตอบ การรายงานข้อมูล 1 รายการ สง. สามารถรายงานประเภทหลักประกันและมูลค่าหลักประกันได้
มากกว่า 1 ประเภท
คาถาม ถ้า สง. ไม่มเี ลขที่สัญญา (FI Arrangement Number) แต่จะอ้างอิงกับวันที่ทาสัญญา (Arrangement
Date) และเลขที่บัญชี จะต้องรายงานเลขที่สัญญาอย่างไร
คาตอบ สง. สามารถรายงานด้วยเลขที่บัญชีแทนเลขที่สัญญาได้
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คาถาม ธปท. พบว่าข้อมูลที่ได้รับจาก สง. รายงานไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ การแจ้งให้ สง.
ทราบจะมีการระบุรายะเอียดของรายการที่ไม่ถูกต้องให้ สง. ทราบหรือไม่
คาตอบ ธปท. จะแจ้งให้ สง. ทราบ โดยระบุรหัสลูกหนี้ หรือลูกค้า (Primary Involved Party, Related
Involved Party & Customer Id)
คาถาม ข้อมูลที่รายงานในชุดข้อมูล Loan Arrangement (DS_LAR) และชุดข้อมูล Contingent Arrangement
(DS_CAR) แล้ว จะไม่ถูกรายงานในชุดข้อมูล SMEs Data (DS_SMD) อีกใช่หรือไม่
คาตอบ ตามหลักการแล้ว ข้อมูลจะต้องไม่ซ้ากัน ถ้า สง. มีเงินให้สินเชื่อเพื่อใช้ประกอบธุรกิจที่มีวงเงินและ
ยอดหนี้ต่ากว่า 20 ล้านบาท จะต้องรายงานในชุดข้อมูล SMEs Data (DS_SMD)
คาถาม หาก ธปท. พบว่าชุดข้อมูล SMEs Data (DS_SMD), Loan Arrangement (DS_LAR) และ Contingent
Arrangement (DS_CAR) มีข้อมูลซ้ากัน จะมีการแจ้งกลับมายัง สง. หรือไม่
คาตอบ ธปท. จะแจ้งให้ สง. ทราบ
คาถาม สง. สามารถรายงานรหัสผู้กู้ร่วม (Related Involved Party) ได้สูงสุดกี่ราย
คาตอบ สง. สามารถรายงานรหัสผู้กู้ร่วม (Related Involved Party) ได้ไม่จากัดจานวนราย
คาถาม ลูกค้าเป็นบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (non resident) ขอสินเชื่อเป็นสกุลเงินต่างประเทศ แต่มี
สถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย สง. จะต้องรายงานด้วยหรือไม่ และรายงานอย่างไร
คาตอบ สง. ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวในชุดข้อมูล SMEs Data (DS_SMD) ด้วย โดยรายงานเป็นสกุลเงิน
บาท ทศนิยม 2 ตาแหน่งเช่นเดียวกับการรายงานชุดข้อมูล Loan Arrangement (DS_LAR)
คาถาม สง. ไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ถาวร และจานวนแรงงานของลูกหนี้ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา จะให้
สง.ทาอย่างไร
คาตอบ สง. มีข้อมูลสินทรัพย์ถาวร และจานวนแรงงาน ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ ธปท. ผ่อนผันให้
สง. สามารถส่งข้อมูลได้ภายในเดือนธันวาคม 2557
คาถาม ลูกหนี้มีสถานประกอบการหลายแห่ง สง. ควรรายงานสถานประกอบการแห่งใด
คาตอบ รายงานด้วยรหัสที่ตั้งของสถานประกอบการหลัก
คาถาม ขอให้ ธปท. เพิ่มประเภทหลักประกันที่เป็น Financial Guarantee เช่น การค้าประกันจาก บสย.
Standby Letter of Credits เป็นต้น
คาตอบ มีอยู่ใน Classification : Collateral Type ดังนี้
การค้าประกันจาก บสย. ใช้รหัส 286060_สถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ
Standby Letter of Credits ใช้รหัส 286062_Standby L/C
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คาถาม สง. ให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ SMEs ที่เป็นการกู้ร่วมหลายคน จะรายงานอย่างไร
คาตอบ รายงานคู่สัญญาทุกราย (ทั้งคู่สัญญาหลักและคู่สัญญาร่วม) ในชุดข้อมูล SMEs Profile (DS_SMP)
รายงานคู่สัญญาร่วมทุกรายที่ Data Element : Related Involved Party Id และ Related Unique Id Type
ในชุดข้อมูล SMEs Data (DS_SMD)
คาถาม การนับ “จานวนแรงงาน” ที่รายงานในชุดข้อมูล SMEs Profile (DS_SMP) จะนับอย่างไร
คาตอบ การนับจานวนพนักงาน / แรงงานของกิจการที่เป็นนิติบุคคลและกิจการที่เป็นบุคคลธรรมดา ให้นับ
ทั้งพนักงานและลูกจ้างที่กิจการมีการจ่ายค่าจ้างและเงินเดือนทั้งหมด โดยไม่รวมกรรมการของ
นิติบุคคลที่ได้รับผลตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม ทั้งนี้ ไม่นับรวม Contract Out
คาถาม การรายงานข้อมูลที่ดิน ทรัพย์สินถาวรและจานวนแรงงานในชุดข้อมูล SMEs Profile (DS_SMP)
คาตอบ Land Price – รายงานราคาที่ดินที่ผู้กู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น ไม่ว่าจะนามาวางเป็นหลักประกัน
หรือไม่ก็ตาม
Fixed Assets – รายงานมูลค่าทรัพย์สินถาวรสุทธิ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ ไม่ว่าจะนามาวางเป็น
หลักประกันหรือไม่ก็ตาม
Labor – รายงานตามจานวนแรงงานที่มีอยู่ กรณีบุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจอย่างน้อยต้องมีแรงงาน
1 คน
คาถาม กรณีที่ลูกหนี้ SMEs เป็นบุคคลธรรมดา ขอสินเชื่อเพื่อใช้ประกอบธุรกิจของนิติบุคคล จะรายงาน
ในชุดข้อมูล SME อย่างไร
คาตอบ DS_SMP รายงานข้อมูล Profile ของผู้กู้
Land Price – รายงานราคาที่ดินที่ผู้กู้มีกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าจะนามาวางเป็นหลักประกันหรือไม่ก็ตาม
Fixed Assets – รายงานมูลค่าทรัพย์สินถาวรสุทธิ ที่ผู้กู้มีกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าจะนามาวางเป็นหลักประกัน
หรือไม่ก็ตาม
DS_SMD รายงานข้อมูลการกู้ยืม
Arrangement Business Type – รายงานประเภทธุรกิจของนิติบุคคลที่นาเงินกู้ยืมไปใช้


