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ที่มาที่มา--ภาพรวมภาพรวม
การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต
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บริษัทขอมูลเครดิต   เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อเปนศูนยกลางในการจัดเก็บ รักษา รวบรวมและ
ประมวลผลขอมูลเกี่ยวกับประวัติการขอสินเชื่อของ
ลูกคาสถาบันการเงินตางๆ ที่เปนสมาชิกวา ลูกคา
รายนั้นมีประวัติการขอสินเชื่อ และมีภาระหนี้อยูกับ
สถาบันการเงินอื่นมากนอยเพียงใด  รวมทั้งประวัติ
การชําระหนี้วาเปนเชนไร ทั้งนี้ เ พื่อใหสถาบัน
การเงินมีขอมูลอยางเพียงพอในการวิเคราะห หรือ
อนุมัติสินเชื่อ

บริษัทขอมูลเครดิต (Credit Bureau) คอืใคร ?
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บริษัทขอมูลเครดิตอาจการจัดเก็บขอมูลได 2 ประเภท

จัดเก็บเฉพาะประวัติการคางชําระ หรือที่มีผลลบ
ตอเจาของขอมูล โดยทั่วไปเรียกวา “ประวัติที่เสีย 
หรือ Black List”

จัดเก็บทั้งประวัติที่ดีและประวัติที่เสีย 
(Full File information)

ประเภทของการจัดเกบ็ขอมูลเครดิต 
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จัดเกบ็เฉพาะประวัติที่เสยี (Blacklist) 
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จัดเกบ็ทั้งประวัตทิี่ดีและประวตัิที่เสีย 



การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตในประเทศไทย 



พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตและการจัดตั้ง Credit Bureau

• ป 2545 มีการตรา พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 โดยมีเหตุผลคือ 
“โดยทีการกูยืมหรือใหสินเชื่อของสถาบันการเงินจําเปนตองมีขอมูลเกี่ยวกับฐานะทาง
การเงินและประวัติการชําระหนี้ของลูกคาอยางเพียงพอวาลูกคารายนั้นมีประวัติอยางไร 
และมีภาระหนี้อยูกับสถาบันการเงินอื่นมากนอยเพียงใด เทาที่ผานมาการใหกูยืมหรือการ
ใหสินเชื่อของสถาบันการเงินยังมีขอมูลไมครบถวน สงผลใหเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
เพิ่มมากขึ้นทําใหเกิดปญหาความไมมั่นคงแกสถาบันการเงินนั้น และระบบสถาบันการเงิน
โดยรวม นอกจากนี้ การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตในปจจุบันยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทําธุรกรรมขอมูลเครดิต รวมทั้งยังไมมี
กฎหมายคุมครองประชาชนผูเปนเจาของขอมูลไวเปนการเฉพาะ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้”

• ป 2548 มีการควบรวมกิจการของบริษัทขอมูลเครดิตทั้ง 2 แหงและเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท 
ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด หรือ National Credit Bureau เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 
เพื่อใหขอมูลเกิดการรวมศูนย ไมเปนภาระแกประชาชน และนิติบุคคลผูเปนเจาของขอมูล 
ในการตรวจสอบกรณีมีบริษัทขอมูลเครดิตหลายแหง



วัตถุประสงคของการจัดตั้งเครดิตบูโรในประเทศไทย

เพื่อใหสถาบันการเงินมีขอมูลเพียงพอในการวิเคราะหหรืออนุมัติสินเชื่อ 
เพราะเทาที่ผานมาการใหสินเชื่อของสถาบันการเงินยังมีขอมูลไมครบถวน 
สงผลใหเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดปญหาความ
มั่นคงแกสถาบันการเงินนั้นๆ และระบบสถาบันการเงินของประเทศโดยรวม

ในเชิงการบริหารจัดการ Credit Bureau มีความสําคัญ ดังนี้

• เปนเครื่องมือของระบบสถาบันการเงินในการปองกันการเกิด NPL / Risk Mgt.

• ลดตนทุนในการหาขอมูลของสถาบันการเงินดานภาระหนี้สิน และประวัติการชําระหนี้
ทําใหการพิจาณา “พฤติกรรม การกอหนี้ + ความตั้งใจในการชําระหนี้” เหมาะสมเพราะ
ขอมูลรวมศูนยเปนมาตรฐานเดียวกัน และสืบคนไดงายดวยระบบที่เปนสากล

• เปนเครื่องมือในการสรางวินัยทางการเงินตามมาตรฐานสากลที่พึงมีในประเทศไทย



NCB Business highlight
Detail 2006 2007 2008 2009 2010 Q1/2011

No. of Members
จํานวนสมาชิก - สถาบันการเงนิ

76 81 83 73 72 73

Data based - Million A/C
จํานวนบัญชีในฐานขอมูล

51.99 55.54 63.23 61.27 62.11 62.52

Consumer system DB 48.87 52.71 60.02 57.81 58.36 58.75

Commercial system DB 3.12 2.83 3.21 3.46 3.75 3.77

Enquiry transaction-Million 
Trx.
จํานวนรายการสืบคนขอมูลตอป

13.18 13.19 14.59 13.18 16.10 4.44
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พพ..รร..บบ..  การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต  พพ..ศศ.. 25452545

พพ..รร..บบ..  การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต((ฉบับที่ฉบับที่  2)2)  พพ..ศศ.. 25492549

พพ..รร..บบ..  การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต((ฉบับที่ฉบับที่  3)3)  พพ..ศศ.. 25512551

www.ncb.co.thwww.ncb.co.th

www.creditinfocommittee.or.thwww.creditinfocommittee.or.th

กฎหมายเกี่ยวกับขอมูลเครดิต
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หลักการสําคัญของหลักการสําคัญของ
กฎหมายขอมูลเครดิตกฎหมายขอมูลเครดิต
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(1) ตองมีขอมูลเพียงพอใหสถาบันการเงินตองมีขอมูลเพียงพอใหสถาบันการเงิน
พิจารณาใหสินเชื่อพิจารณาใหสินเชื่อ

(2)(2) ตองคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูขอสินเชื่อตองคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูขอสินเชื่อ

((เปดเผยขอมูลเทาที่จําเปนและเมื่อไดรับเปดเผยขอมูลเทาที่จําเปนและเมื่อไดรับ
ความยินยอมความยินยอม))

หลักการสําคัญ
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บริษัทขอมูล
เครดิต
- ผูควบคุมขอมูล
- ผูประมวลผลขอมูล

คณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิต (กคค.)
(ผูวาการ ธปท. เปนประธาน     ผูชวยผูวาการ/ผูอํานวยการอาวุโสเปน เลขานุการ)

สมาชิก  - สถาบันการเงิน
(1) ธพ. (2) บง. (3) บล. (4) บค.
(5) บ.ประกันวินาศภัย+(6) บ.ประกันชีวิต
(7) นิติบุคคลที่ใหบริการบัตรเครดิต
(8) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ดําเนินการทางการเงิน
(9) นิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการใหสินเชื่อ
เปนทางคาปกติ

ผูใชบริการ
1. สมาชิก
2. นิติบุคคลที่ประกอบ
กิจการใหสินเชื่อเปน
ทางคาปกติ

ขอมูลเครดิต
&
เจาของขอมูล

บุคคลที่เกี่ยวของในกฎหมายขอมูลเครดิตมีใครบาง
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บริษัทขอมูลเครดิตตามกฎหมายไทย
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สมาชิกสมาชิก  หมายถึงหมายถึง  นิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ  หรือดําเนินกิจการในหรือดําเนินกิจการใน
ราชอาณาจักรราชอาณาจักร  

•  ธนาคารพาณิชยธนาคารพาณิชย
••   บริษัทเงินทุนบริษัทเงินทุน
••   บริษัทหลักทรพัยบริษัทหลักทรพัย
••   บริษัทเครดติฟองซิเอรบริษัทเครดติฟองซิเอร
••   บริษัทประกันบริษัทประกันวินาศวินาศภยัภยั  
••   บริษัทบริษัทประกันชีวติประกันชีวติ
••   นิติบุนิติบุคคลทีใ่หบริการบัตรเครดติคคลทีใ่หบริการบัตรเครดติ
••   นิติบุคคลทีก่ฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการทางการเงินนิติบุคคลทีก่ฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการทางการเงิน
••   นิติบุคคลอื่นทีใ่หสินเชื่อเปนการคาปกตติามที่นิติบุคคลอื่นทีใ่หสินเชื่อเปนการคาปกตติามที่  กคคกคค..  ประกาศกําหนดประกาศกําหนด

ใครมีสิทธิเปนสมาชิกบริษัทขอมูลเครดติ
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กําหนดใหนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการใหสินเชื่อเปนทางการคาปกติกําหนดใหนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการใหสินเชื่อเปนทางการคาปกติ
เปนสถาบันการเงินเปนสถาบันการเงิน  

- ธุรกิจเชาซือ้ธุรกิจเชาซือ้  และธุรกิจลีสซิ่งและธุรกิจลีสซิ่ง

- บริษัทบริหารสินทรัพยบริษัทบริหารสินทรัพย

- การเคหะแหงชาติการเคหะแหงชาติ 

- นติิบุคคลที่ประกอบกิจการใหสินเชื่อสวนบุคคลนติิบุคคลที่ประกอบกิจการใหสินเชื่อสวนบุคคล

- นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหนาซือ้ขายสินคาเกษตรลวงหนานิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหนาซือ้ขายสินคาเกษตรลวงหนา  

ประกาศคณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิต

- นติิบุคคลที่ประกอบธุรกิจแฟกเตอริงนติิบุคคลที่ประกอบธุรกิจแฟกเตอริง  
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““เจาของขอมูลเจาของขอมูล”” ไดแกไดแก  

• ลูกคาสถาบันการเงินไมวาเปนบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลใดๆ ซึ่งเปนเจาของประวัติสินเชื่อ  
หรือ

• ผูที่ เปนเจาของประวัติลูกคาผูใชบริการจาก
สถาบันการเงิน ไมวาจะเปนการขอสินเชื่อ หรือ
บริการอื่นใด

ใคร คือ เจาของขอมูล
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•  ขอเท็จจริงทีบ่งชี้ถงึตวัลูกคาและคณุสมบัติของลูกคาทีข่อสินเขอเท็จจริงทีบ่งชี้ถงึตวัลูกคาและคณุสมบัติของลูกคาทีข่อสินเชื่อชื่อ 

–– บุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดา  ::

ชื่อ ที่อยู วันเดือนปเกิด สถานภาพการสมรส อาชีพ เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน  หรอืบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรฐั หนังสือเดินทาง และเลข
ประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี)

–– นิติบุคคลนิติบุคคล  ::
ชื่อ สถานที่ตั้ง เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

•• ประวตัิประวตัิการขอการขอและและการไดรบัอนุมัติสินเชื่อการไดรบัอนุมัติสินเชื่อ  และและการชําระสินเชื่อการชําระสินเชื่อของของ                  
ลูกคาทีข่อสินเชื่อลูกคาทีข่อสินเชื่อ    รวมทัง้รวมทัง้  ประวตัิการชําระราคาสินคาหรอืบริการประวตัิการชําระราคาสินคาหรอืบริการ

โดยบตัรเครดิตโดยบตัรเครดิต 

ขอมูลเครดติคอือะไร 
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• การใหกู ยืมเงิน  หรือวงเงินในการใหกู ยืม หรือใหยืม
หลักทรัพย

• ใหเชาซื้อ ใหเชาแบบลิสซิ่ง

• ค้ําประกัน รับอาวัล  รับรองตั๋วเงิน  ซื้อ  ซื้อลด  หรือรับชวง
ซื้อลดตั๋วเงิน

• เปนเจาหนี้เนื่องจากไดจายหรือสั่งใหจายเงินเพื่อประโยชน
ของผูเคยคา หรือเปนเจาหนี้เนื่องจากไดจายเงินตามภาระ
ผูกพันตามเล็ตเตอรออฟเครดิตหรือภาระผูกพันอื่น

• การรับเปนลูกคาเพื่อซื้อขายหลักทรัพย

• ธุรกรรมอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

สินเชื่อ หมายความวาอยางไร
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หลักการสําคัญหลักการสําคัญ
“ บริษัทขอมูลเครดิตเปดเผยหรือใหขอมูลแก

สมาชิกหรือผูใชบริการที่ประสงคจะใชขอมูลเพื่อ
ประโยชนในการวิเคราะหสินเชื่อและการออกบัตร
เครดิตเทานั้น โดยในการเปดเผยหรือใหขอมูล
ดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล
กอนทุกครั้ง  เวนแตเจาของขอมูลไดใหความยินยอม
ไวเปนอยางอื่น ”

การเปดเผยขอมูลแกสมาชิก
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- สมาชิกตองใชขอมลูเครดิตเฉพาะตามวัตถุประสงคที่
กฎหมายกําหนดเทานั้น คือ

– วิเคราะหสินเชื่อ
– ออกบัตรเครดิต

- การเขาถึงขอมูลเครดิตจะตองไดรับ ความยินยอมจากความยินยอมจาก
เจาของขอมูลเจาของขอมูล  กอนทกุครั้ง 

ผลของการฝาฝนผลของการฝาฝน   
โทษจําคุกตั้งแตโทษจําคุกตั้งแต  5 5 –– 1010  ปป  หรือปรับไมเกินหรือปรับไมเกิน  55  แสนบาทแสนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับหรือทั้งจําทั้งปรับ

การใชขอมูลเครดิต
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Consent Consent เดิมเดิมที่ยินยอมใหใชที่ยินยอมใหใช

- ทบทวนสินเชื่อ

- ตออายุสัญญาสินเชื่อและสัญญาบัตรเครดิต

- บริหารและปองกนัความเสี่ยงตามคําสั่ง ธปท.

** ไมตองขอ Consent ใหม **

**การใหสินเชื่อใหมตองขอ ConsentConsent ใหมทุกครั้ง**

การใชขอมูลเครดิต
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วิธีการไดรับความยินยอมวิธีการไดรับความยินยอม
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ตัวอยางรายงานขอมูลเครดิต



ขอมูลบงชี้
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บัญชีไมมีประวัติคางชําระ
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เครดติสกอริ่ง-Credit scoring-คะแนนเครดติ
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