หากมีความไม่สอดคล้องกันหรื อความขัดแย้งกันระหว่างเอกสารฉบับนี้กบั ฉบับภาษาอังกฤษ/จีน ให้ยึดตามฉบับ
ภาษาอังกฤษ/จีน

สุ ขภาพทางการเงิน
การบริหารเครดิตของคุณ
การบริ หารเครดิตถือเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับคุณ เครดิตทําให้ชีวิตง่ายขึ้นโดยมอบความยืดหยุน่ ที่คุณต้องการ ไม่ว่า
คุณจะไปเที่ยววันหยุดพักผ่อน ซื้อสิ นค้า หรื อจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เครดิตอาจมีบทบาทสําคัญใน
ชีวิตของคุณ และการบริ หารเครดิตอย่างชาญฉลาดยังช่วยให้มนั่ ใจว่าคุณจะมีเครดิตไว้ใช้ในยามที่ตอ้ งการ
การดูแลรักษาประวัติเครดิตที่ดีอยูเ่ สมอเป็ นเรื่ องสําคัญ เนื่องจากผูใ้ ห้กยู้ ืมส่วนใหญ่รายงานกิจกรรมทางบัญชีของ
คุณต่อหน่วยงานจัดการข้อมูลเครดิต ตามที่ได้รับอนุญาตจากประมวลหลักการปฏิบตั ิว่าด้วยข้อมูลเครดิตของลูกค้
า การมีประวัติเครดิตที่ดีจึงช่วยส่งเสริ มภาพลักษณ์ทางการเงินและอันดับเครดิตโดยรวมของคุณ การมีเครดิตจะช่
วยให้คุณขอสิ นเชื่อรถยนต์หรื อการจํานองในครั้งถัดไปง่ายขึ้น คุณจะดีใจที่คุณได้ทาํ
การบริ หารเครดิตอย่างมีประสิ ทธิภาพจะนําไปสู่ทางเลือกส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีอิสระทางการเงินที่มากขึ้
น แต่ก็มาพร้อมความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจเลือกอย่างชาญฉลาด

การปรับปรุงสุ ขภาพทางการเงิน
ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยควบคุมการเงินของคุณ และทําให้เครดิตเป็ นประโยชน์สาํ หรับคุณ โดย
ไม่เป็ นผลเสี ยต่อคุณ
• คงงบประมาณไว้ ต้องทราบว่าจะได้รายรับจากสิ่ งใดและต้องใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง วิธีน้ ีจะช่วยหลีกเลี่ยง
สิ่ งที่ไม่คาดคิดและไม่พึงประสงค์
• หลีกเลี่ยงการซื้อของตามใจ ลองคิดว่าหากคุณต้องใช้เงินสดในการจ่าย คุณยังจะซื้อหรื อไม่?
• "เปรี ยบเทียบราคาสิ นค้า" ให้เป็ นนิสัย อย่าใช้เครดิตในรู ปแบบใด ๆ โดยไม่เปรี ยบเทียบราคาและมูลค่ากับ
เครดิตรู ปแบบอืน่ ๆ ที่มีอยู่
• อ่านและทําความเข้าใจข้อกําหนดและเงื่อนไขของการให้สินเชื่อทุกครั้ง ก่อนลงนามสมัคร
• ระมัดระวังการลงนามร่ วมกูเ้ งินหรื อคํ้าประกันเงินกูใ้ นนามของผูอ้ นื่ โปรดจําไว้ว่า สุ ดท้ายคุณอาจต้องชําระเ
งินกูน้ ้ นั หากผูย้ ืมไม่ชาํ ระเงินที่กมู้ า ถามผูย้ ืมเกี่ยวกับข้อกําหนดของสิ นเชื่อ จํานวนรายได้ และความพึงพอใ
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จโดยทัว่ ไปของตัวคุณเองว่าผูย้ ืมจะมีเงินชําระหนี้คืนหรื อไม่ ทราบความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณ
ุ ตัดสิ นใจ
ได้ดว้ ยข้อมูลและมีเหตุผล
• ใช้เครดิตด้วยความระมัดระวัง คุณควรประเมินความสามารถในการชําระหนี้ของคุณ และหลีกเลี่ยงการกูย้ ืมเ
งินจํานวนมากเกินไป (ยืมเมื่อคุณชําระหนี้คนื ได้เท่านั้น) ก่อนสมัครสิ นเชื่อ ลองถามตัวเองว่าคุณเข้าใจสภาว
ะทางการเงิน การใช้จ่ายประจําวัน และความจําเป็ นที่แท้จริ งในการยืมเงินของคุณอย่างชัดเจนแล้วหรื อไม่?
คุณใช้เครดิตในประเภทที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ของคุณหรื อไม่? คุณใช้เครดิตในรู ปแบบที่แพงกว่าความจํา
เป็ นหรื อไม่? แท้จริ งแล้ว คุณจําเป็ นต้องใช้บตั รเครดิตกี่ใบ? คุณใช้บตั รเพียงเพราะคุณมีบตั รหรื อไม่?
การวางแผนทางการเงิน
หากคุณนึกถึงการออมเพื่ออนาคต การซื้อบ้าน หรื อการเกษียณอายุ กรุ ณาติดต่อธนาคารของคุณ หรื อเข้าไปที่เว็บไ
ซต์ที่ให้คาํ แนะนําและมีเครื่ องมือสําหรับการวางแผน เว็บไซต์ต่าง ๆ เหล่านี้จะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของสมาคมธ
นาคารฮ่องกง (www.hkab.org.hk) นอกจากนี้ คุณสามารถหาเครื่ องมือและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์คล้ายกันจากเว็
บไซต์ของสภาการศึกษาด้านการลงทุนและการเงินที่ https://www.ifec.org.hk/web/en/

สั ญญาณอันตราย
ปัญหาทางการเงินต่าง ๆ ตั้งแต่หนี้บตั รเครดิตไปจนถึงการผิดนัดชําระหนี้การจํานองบ้าน ไม่จาํ เป็ นว่าต้องเป็ นผล
มาจากการบริ หารการเงินที่ไม่ดี บางครั้ง สถานการณ์ทางการเงินอาจอยูน่ อกเหนือการควบคุมของคุณ ความวิตก
กังวลเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบได้ท้งั ชีวิตการงานและชีวิตครอบครัวไม่ว่าด้วยเหตุใด
หลายครั้งที่คุณอาจมองไม่เห็นสัญญาณของปัญหาทางการเงินจนกระทัง่ สายเกินแก้ แต่วิกฤตทางการเงินส่วนบุค
คลไม่ได้เกิดขึ้นในชัว่ ข้ามคืน มีสัญญาณเตือนมากมายที่บ่งชี้ว่าปัญหาหนี้สินต่าง ๆ อาจควบคุมไม่ได้
ตัวอย่างเช่น:
• คุณชําระเงินเพียงจํานวนขั้นตํ่าที่ตอ้ งชําระในใบแจ้งหนี้ของคุณเป็ นประจําหรื อไม่?
• คุณทําการรวมหนี้โดยกูย้ ืมจากผูใ้ ห้ยืมที่มีดอกเบี้ยสู งหรื อไม่?
• คุณพบว่าตัวเองออมเงินไม่ได้ หรื อใช้เงินออมมาชําระค่าใช้จ่ายประจําวันให้ทนั เวลาหรื อไม่?
• คุณหยิบยืมเงินจากเพื่อนและญาติ เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายพื้นฐานหรื อไม่?
หากคุณตอบว่า "ใช่" สําหรับคําถามใด ๆ เหล่านี้ แสดงว่าคุณอาจใกล้จะประสบปัญหาทางการเงินที่รุนแรง

การรับมือกับปัญหาทางการเงิน
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การปลดหนี้ไม่มีวิธีที่ง่าย โฆษณาส่งเสริ มการขายบางรายการกล่าวว่า การล้มละลายเป็ นวิธีง่ายๆ ในการปลดหนี้ใ
ห้ตวั เอง แต่การล้มละลายจะนําไปสู่ผลกระทบที่บานปลาย และวิธีน้ ีควรเป็ นทางเลือกสุ ดท้ายในการแก้ปัญหาทา
งการเงิน ในความเป็ นจริ ง เราสามารถหลีกเลี่ยงการล้มละลายและปัญหาที่จะมีตามมาได้ ทางเลือกที่ทาํ ได้มีอยูม่ า
กมาย ดังนี้
แก้ไขด้วยตัวคุณเอง:
• คุณอาจแก้ไขปัญหาหนี้สินได้เพียงบริ หารการเงินอย่างระมัดระวังมากขึ้นอีกเล็กน้อย

มองหาส่วนที่คุณ

สามารถตัดค่าใช้จ่ายออกได้ และใช้เงินจํานวนนั้นมาหักลบหนี้
• รี ไฟแนนซ์หรื อปรับโครงสร้างบ้าน รถยนต์ หรื อสิ นเชื่อส่วนบุคคลของคุณใหม่ เพื่อลดการชําระเงิน
• พิจารณาหางานพาร์ทไทม์ให้ตวั เองหรื อคูค่ รอง
พูดคุยกับผูใ้ ห้กยู้ ืม:
• คุณควรติดต่อผูใ้ ห้กยู้ ืมของคุณเป็ นอันดับแรก ปัญหาหนี้สินจะแก้ไขได้ง่ายขึ้น หากคุณดําเนินการแต่เนิ่น ๆ
และทําตามคําแนะนํา ความล่าช้ามีแต่จะทําให้ปัญหาเพิ่มพูน
• ในกรณี ที่มีปัญหาทางการเงินจริ ง ปัญหานั้นจะอยูใ่ นความสนใจของผูใ้ ห้กยู้ ืมรวมทั้งตัวคุณเอง เพื่อช่วยกันห
าแนวทางแก้ไข ผูใ้ ห้กยู้ ืมอาจขยายระยะเวลาในการชําระเงิน หรื อหากคุณมีเจ้าหนี้มากกว่าหนึ่งราย จะมีการ
ช่วยคุณประสานงานกับผูใ้ ห้กยู้ ืมรายอื่นเพื่อหยุดการทวงหนี้ และรวมหนี้หรื อรี ไฟแนนซ์หนี้ของคุณ

แผนผ่ อนปรนหนีร้ ะหว่ างธนาคาร
หากคุณมีเจ้าหนี้หลายราย คุณสามารถขอแผนผ่อนปรนหนี้ระหว่างธนาคารกับเจ้าหนี้ของคุณ ธนาคารกับเจ้าหนี้
จะประสานงานกันและตัดสิ นใจว่า ข้อเสนอที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้งบประมาณครัวเรื อนแก่คุณในการที่จะใช้ชีวิ
ตได้ขณะพยายามเพิ่มทรัพยากรการเงินที่มีอยูอ่ ย่างสู งสุ ดเพื่อขจัดยอดคงเหลือที่คา้ งชําระสู งสุ ด จะสามารถบรรลุผ
ลได้หรื อไม่
แผนผ่อนปรนหนี้ระหว่างธนาคารช่วยคุณ ดังนี้
• ต่อรองการชําระคืนรายเดือนและข้อกําหนดการชําระหนี้ที่ไม่มีหลักประกันของคุณ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
หรื อค่าใช้จ่ายใด ๆ
• รวมการชําระคืนเหล่านี้และชําระเป็ นการผ่อนรายเดือนงวดเดียว
• หลีกเลี่ยงการดําเนินการจากตัวแทนทวงหนี้ การอายัดทรัพย์ค่าจ้าง หรื อการดําเนินการทางกฎหมาย
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• หลีกเลี่ยงการล้มละลายและปัญหาที่เกิดโดยปกติวิสัยสําหรับลูกหนี้ เช่น ปัญหาในการได้รับเครดิตในอนาคต
ข้อจํากัดในการเดินทาง ฯลฯ
• การติดตามความมัน่ คงทางการเงินโดยธนาคาร และ
• สร้างประวัติผลงานเพื่อเครดิตเชิงบวกในอนาคต
หากจําเป็ น คุณควรเริ่ มติดต่อกับเจ้าหนี้รายใหญ่รายใดรายหนึ่งของคุณเป็ นอันดับแรก ในการหารื อครั้งแรก เจ้าห
นี้ทางการเงินจะอธิบายให้คุณทราบถึงขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลและเอกสารที่คุณจําเป็ นจะต้องเปิ ดเผยต่อเ
จ้าหนี้โดยได้รับความยินยอมจากคุณ หากเจ้าหนี้เห็นด้วยกับแผนผ่อนปรนหนี้ระหว่างธนาคาร คุณจะมีเวลาทบท
วนและตัดสิ นใจว่าจะยอมรับข้อเสนอหรื อไม่
"แผนการผ่อนปรนหนีร้ ะหว่างธนาคารอาจให้ ผลลัพธ์ ที่ดีกว่าการล้มละลาย!"

การล้ มละลาย
การยื่นฟ้องล้มละลายยังคงเป็ นทางเลือกที่คุณทําได้ และควรใช้เฉพาะเมื่อคุณได้พยายามใช้ทางเลือกข้างต้นทั้งหม
ดแล้ว เมื่อทราบสถานะการล้มละลายของคุณแล้ว เจ้าหนี้ของคุณจะหยุดการทวงหนี้ และจะมีการแต่งตั้งผูจ้ ดั การ
ดูแลทรัพย์สินการล้มละลายเพื่อประเมินฐานะทางการเงินของคุณ และตรวจสอบกิจการทางการเงินของคุณตราบเ
ท่าที่คุณยังไม่ได้ถูกปลดจากการล้มละลาย อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกนี้เป็ นตัวเลือกทางเครดิตที่พึงประสงค์นอ้ ยที่สุด
และมาพร้อมกับค่าใช้จ่าย ข้อเสี ยประการหนึ่งคือ การดําเนินการนี้อาจแสดงในรายงานเครดิตของคุณเป็ นระยะเ
วลานาน และข้อเสี ยอีกประการหนึ่งคือ คุณอาจมีช่วงเวลาที่ยากลําบากในการจัดหาเงินทุนในอนาคต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง คุณอาจมีปัญหาในการที่จะได้รับบัตรเครดิต สิ นเชื่อเพื่อผูบ้ ริ โภค หรื อการซื้ออสังหาริ มทรัพย์ดว้ ยวิธีการ
ใช้สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยูอ่ าศัย

คําถามที่พบบ่ อยเกีย่ วกับการล้ มละลาย
ฉันควรทําอย่างไรเพื่อเตรียมพร้ อมสําหรับการยื่นฟ้องล้มละลาย?
ขอแนะนําให้ปรึ กษาธนาคาร หรื อที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อที่ปรึ กษาทางกฎหมายของคุณก่อนตัดสิ นใจ บุคคลดัง
กล่าวสามารถช่วยคุณในการประเมินสถานการณ์ทางการเงินของคุณ และแสดงข้อเท็จจริ งที่จะช่วยคุณตัดสิ นใจว่า
การล้มละลายเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุดหรื อไม่ มีรายการที่เฉพาะเจาะจงบางประการที่ควรต้องกล่าวถึง ดังนี้
• หากคุณตั้งใจที่จะยื่นฟ้องล้มละลาย คุณต้องหยุดใช้บตั รเครดิต หากคุณได้กูย้ ืมเงินก่อนล้มละลาย โดยมีเจตน
าเฉพาะเพื่อปลดหนี้โดยการล้มละลายแทนการชําระหนี้คืน การกระทําดังกล่าวอาจไม่สามารถปลดหนี้ได้ ใ
นบางสถานการณ์ คุณอาจมีความผิดฐานฉ้อโกง
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• อย่าโอนทรัพย์สินไว้ที่เพื่อน ครอบครัว และธุรกิจในเครื อ เพื่อเป็ นการคุม้ ครองทรัพย์สินจากเจ้าหนี้ การโอ
นอาจถือเป็ นการฉ้อโกง หากมีเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ้น คุณอาจสู ญเสี ยทรัพย์สินและสิ ทธิในการพ้นหนี้โด
ยการล้มละลาย นอกจากนี้ อาจถือได้ว่าคุณกระทําความผิดทางอาญา
• อย่าทําลายธุรกิจหรื อประวัติทางการเงินใด ๆ คุณอาจสู ญเสี ยสิ ทธิในการพ้นหนี้โดยการล้มละลายเนื่องจากผ
ลดังกล่าวนั้น และอาจเป็ นการกระทําความผิดทางอาญา
ผลที่ตามมาของคําสั่งฟ้องล้มละลายคืออะไร?
ผลที่ตามมาส่งผลกระทบอย่างหนัก ซึ่งรวมถึง
• คุณ ในฐานะลูกหนี้ ต้องเปิ ดเผยทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดต่อศาล และส่งมอบทรัพย์สินที่ไม่ได้รับการยกเ
ว้นทั้งหมดให้แก่ผจู ้ ดั การดูแลทรัพย์สิน ซึ่งจะแปลงเป็ นเงินสดเพื่อแจกจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ของคุณ
• นอกจากนี้ คุณอาจต้องจ่ายเงินทดแทนจากรายได้ส่วนตัวของคุณ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ของคุณ
• หากคุณมีบา้ น อาจต้องนําไปขายเพื่อชําระหนี้คืน
• คุณอาจต้องแจ้งผูจ้ ดั การดูแลทรัพย์สินว่า คุณประสงค์จะออกจากฮ่องกง และกลับมาที่ฮ่องกงตามคําเรี ยกร้อง
ของผูจ้ ดั การดูแลทรัพย์สิน
• คุณต้องหยุดใช้บตั รเครดิต ตลอดจนบัญชีที่มีอยูก่ บั ธนาคารและสถาบันทางการเงินอื่น ๆ ทันที อย่างไรก็ตา
ม คุณสามารถเปิ ดบัญชีเดียวเพื่อรับรายได้โดยต้องได้รับอนุญาตจากผูจ้ ดั การดูแลทรัพย์สินชัว่ คราว/ผูจ้ ดั การ
ดูแลทรัพย์สิน
• คุณไม่สามารถรับสิ นเชื่อตั้งแต่ 100 ดอลลาร์ฮ่องกงขึ้นไป โดยที่ไม่แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบว่าคุณเป็ นบุคคลที่ยงั ไ
ม่ถูกปลดจากล้มละลาย
• คุณอาจถูกตัดสิ ทธิ์จากการดํารงตําแหน่งราชการบางตําแหน่งและการทําหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั โดยไม่ต้
องได้รับอนุญาตจากศาล
• คุณอาจหมดสิทธิ์ได้รับการจ้างงานเฉพาะด้านของคุณ
• การล้มละลายยังคงอยูใ่ นรายงานเครดิตของคุณเป็ นเวลา 8 ปี หรื ออาจนานกว่านั้น ด้วยเหตุน้ ี คุณอาจประสบ
ปัญหาที่จะได้รับเครดิตในอนาคต เครดิตใด ๆ ที่คุณได้รับอาจทําให้คุณเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ในแง่ของอั
ตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บ
นายจ้ างจะทราบเกี่ยวกับการล้มละลายของฉันหรือไม่ ?
การล้มละลายเป็ นประวัติสาธารณะ ยิง่ ไปกว่านั้น ในบางสถานการณ์ คุณอาจต้องเปิ ดเผยการล้มละลายปัจจุบนั
หรื อในอดีตต่อนายจ้างในการสมัครงาน
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ฉันต้ องเปิ ดเผยทรัพย์สินทั้งหมดต่ อศาลหรือไม่?
ใช่ หากคุณปกปิ ดทรัพย์สินจากศาลโดยเจตนาและโดยฉ้อโกง ถือว่าคุณได้กระทําความผิดอาญาและอาจถูกศาลสั่
งจําคุกได้ นอกจากนี้ ศาลอาจระงับการปลดหนี้จากการล้มละลายของคุณไปอีก 4 ปี
ฉันจะถูกปลดจากการล้มละลายโดยอัตโนมัติภายหลัง 4 ปี หรือไม่ ?
ภายใต้สถานการณ์ปกติ การปลดจากการล้มละลายเกิดขึ้นภายหลัง 4 ปี อย่างไรก็ตาม การปลดจากการล้มละลายไ
ม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เจ้าหนี้อาจคัดค้านการปลดจากการล้มละลายในบางกรณี และระยะเวลาการล้มละลายอ
าจขยายไปถึง 8 ปี

ข้ อมูลติดต่ อ
สมาคมธนาคารฮ่ องกง
Room 525, Prince’s Building,
Central, Hong Kong
โทรศัพท์: 2521 1169
โทรสาร: 2868 5035
อีเมล: info@hkab.org.hk

สมาคม DTC
Unit 1704, 17/F., Bonham Trade Centre,
50 Bonham Strand East,
Sheung Wan, Hong Kong
โทรศัพท์: 2526 4079
โทรสาร: 2523 0180
อีเมล: dtca@dtca.org.hk

เขตบริหารพิเศษฮ่ องกง สมาคมผู้ให้ ก้ยู ืมเงินที่ได้ รับอนุญาต
21/F., Allied Kajima Building,
138 Gloucester Road,
Wanchai, Hong Kong
โทรศัพท์: 2827 8281
โทรสาร: 2827 8292
อีเมล: enquiry@lmla.com.hk
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องค์การเงินตราฮ่ องกง
55/F., Two IFC,
8 Finance Street,
Central, Hong Kong
โทรศัพท์: 2878 8196
โทรสาร: 2878 8197
อีเมล: publicenquiry@hkma.gov.hk

สภาผู้บริโภค
22/F., K. Wah Centre,
191 Java Road,
North Point, Hong Kong
โทรศัพท์: 2856 3113
โทรสาร: 2856 3611
อีเมล: cc@consumer.org.hk

ออกโดยสมาคมธนาคารฮ่องกง สมาคม DTC และเขตบริ หารพิเศษฮ่องกง สมาคมผูใ้ ห้กยู้ ืมเงินที่ได้รับอนุญาตแล
ะได้รับการรับรองจากองค์การเงินตราฮ่องกง สภาผูบ้ ริ โภครับรองความพยายามของอุตสาหกรรมในการชี้แจงให้
ผูบ้ ริ โภคทราบถึงปัญหาหนี้สินที่ไม่อยูใ่ นวิสัยที่จะจัดการได้ และยินดีสนับสนุนการสร้างจิตสํานึกสาธารณะเกี่ยว
กับความสําคัญของสุขภาพทางการเงิน
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