














































ค ำถำม-ค ำตอบเกี่ยวกับประกำศ ธปท. ที่ สนส. 18/2552 
เรื่อง กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 

ส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ลงวันที่ 9 กรกฎำคม 2552 

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 

นิยำมของบัตรเครดิต 

1. ประกาศ ธปท. ข้อ 5.1 ได้ก าหนดนิยาม 
“บัตรเครดิตเพ่ือธุรกิจ (Business Card / 
Corporate Card) หมายความว่า บัตรเครดิต
ประเภททีผู่้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตออกให้
ตามความประสงค์และค าขอของหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือกิจการ 
โดยที่องค์กรหรือกิจการข้างต้นเปน็ผู้รับผิดชอบ
ช าระหนี้อันเกิดจากการใช้บัตรเครดิตนั้น” 
ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสามารถออก
บัตรเครดิตเพ่ือธุรกิจให้กับบริษัทที่ต้องการ
ท าบัตรดังกล่าวให้แก่ลูกค้าของตนได้หรือไม ่
เช่น ธุรกิจประกันภัยจะขอออกบัตรให้ลูกค้า
ที่ซื้อกรมธรรม์กับบริษัท โดยบัตรเครดิต 
เพ่ือธุรกิจดังกล่าวถูกจ ากัดขอบเขตในการใช้
บริการได้เฉพาะการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ที่โรงพยาบาลก าหนด ภายในวงเงินประกัน
ที่บริษัทประกันและลูกค้าตกลงกันไว้ และ
บริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบเต็มใน
ภาระหนี้ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตเพ่ือธุรกิจ
ดังกล่าวทั้งหมด 

ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสามารถออกบัตรเครดิต
เพ่ือธุรกิจ (Business Card / Corporate Card) 
ให้แก่ลูกค้าของบริษัทได้ในกรณีท่ีมีขอบเขตจ ากัด
ในการใช้บริการเฉพาะลูกค้าของกิจการนั้น อย่างไรก็ดี 
ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตควรมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
เพ่ือป้องกันไม่ให้การท าธุรกรรมดังกล่าวเป็นช่องทาง
ในการหลีกเลี่ยงเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ถือบัตรเครดิต 
โดยการออกบัตรเครดิตให้กับผู้บริโภคที่มีคุณสมบัติ
ไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตไม่แน่ใจว่า บัตรเครดิตเพ่ือธุรกิจที่จะออก
สามารถท าได้หรือไม่ ขอให้หารือมายังฝ่ายก ากับ
สถาบันการเงิน สายนโยบำยสถาบันการเงิน ธปท. 
ก่อนด าเนินการ 

2. กำรออกบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ (Business 
Card / Corporate Card) หมำยควำม
รวมถึง กำรออกบัตรเครดิตที่ผู้ประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตออกให้แก่กิจกำรร่วมค้ำ (Joint 
Venture) ด้วยหรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดติสำมำรถออกบัตรเครดิต
เพื่อธุรกิจ (Business Card / Corporate 
Card) ให้แก่กิจกำรร่วมค้ำ (Joint Venture) 
ได้ เมื่อกิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำว ถือเป็น “กิจกำร” 
ตำมประกำศ ธปท. ซึ่งได้แก่ บริษัทจ ำกัด บริษัท
มหำชนจ ำกัด ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ
นิติบุคคล นิติบุคคลอ่ืน หรือห้ำงหุ้นส่วนที่ไม่มีฐำนะ
เป็นนิติบุคคล โดยกิจกำรร่วมค้ำที่เข้ำเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ จะถือเป็นกิจกำรตำมประกำศ ธปท. 
(1)  กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นองค์กรธุรกิจ

ตำมกฎหมำย   
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(2)  กิจกำรร่วมค้ำทีไ่ม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ตำมกฎหมำย แต่สัญญำที่ผู้ร่วมทุนได้ตกลง
ร่วมกัน ท ำใหก้ิจกำรร่วมค้ำเข้ำองค์ประกอบ
ของกำรเป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญแบบไม่จด
ทะเบียนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ 

คุณสมบัตขิองผู้ถือบัตรเครดิต และกำรก ำหนดวงเงินบัตรเครดิต 

3. ในกรณีทีลู่กค้ำมีรำยได้ประจ ำไม่ถึง 
15,000 บำทต่อเดือน ผู้ประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตสำมำรถพิจำรณำออกบัตรเครดิต
ให้แก่ลูกค้ำดังกล่ำว โดยน ำรำยได้อื่นมำรวม
พิจำรณำได้หรือไม่ ตำมกรณีดังต่อไปนี้ 
กรณีที่ 1 
ลูกค้ำมีรำยได้ประจ ำไม่ถึง 15,000 บำท
ต่อเดือน แต่มรีำยได้อื่นที่น ำมำรวมค ำนวณ
เพื่อให้รำยได้รวมต่อเดือนถึง 15,000 บำท 
กรณีที่ 2 
ลูกค้ำมีหลักฐำนสลิปเงนิเดือนแสดงรำยได้
ประจ ำไม่ถึง 15,000 บำทต่อเดือน และ
เม่ือรวมรำยได้อ่ืนที่แสดงในสลิปแล้ว ก็ไม่ถึง 
15,000 บำท แต่มีกำรแสดงรำยได้สะสมเฉลี่ย
ถึง 15,000 บำทต่อเดือน 

ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสำมำรถพิจำรณำออก
บัตรเครดิตให้แก่ลูกค้ำทั้ง 2 กรณีได้ หำกลูกค้ำ
มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนซึ่งเป็นรำยได้ประจ ำรวม
รำยได้อื่นที่ผ่ำนมำ (รำยได้สะสม) ย้อนหลังเป็นเวลำ
ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนแล้ว ไม่ต่ ำกว่ำ 15,000 บำท
ต่อเดือน เช่น ลูกคำ้มีรำยได้สะสม 7 เดือนเท่ำกับ 
98,000 บำท ซึ่งเฉลี่ยต่อเดือนเท่ำกับ 16,000 บำท 

4. ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสำมำรถพิจำรณำ
ออกบัตรเครดิต โดยพิจำรณำรำยได้จำก
หนังสือรับรองเงินเดือนจำกฝ่ำยบุคคลของ
ลูกค้ำซึ่งมีกำรรับรองว่ำ ลูกค้ำมีรำยได้
ประจ ำ 13,000 บำท และรำยได้อื่น ๆ 
3,000 บำท โดยถือว่ำลูกค้ำมีรำยได้มำกกว่ำ 
15,000 บำท ได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสำมำรถใช้หนังสือรับรอง
เงินเดือนในกำรพิจำรณำออกบัตรเครดิตได้  
โดยหนังสือรับรองเงินเดือนต้องรับรองว่ำ ลูกค้ำมี
รำยได้รวมต่อเดือนไม่ต่ ำกว่ำ 15,000 บำท 
ทั้งนี้ หำกมีกำรรับรองว่ำเป็นรำยได้ประจ ำรวมกับ
รำยได้อ่ืน ๆ แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตต้อง
พิจำรณำรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนตำมแนวทำงข้อ 3 
ข้ำงต้น แต่หำกหนังสือรับรองเงินเดือนระบุว่ำ
ลูกค้ำมีรำยได้ประจ ำ 13,000 บำท และรำยได้อ่ืน
ต่อเดือนขั้นต่ ำ 3,000 บำทต่อเดือน เช่น กรณีมี
เงินประจ ำต ำแหน่ง ก็สำมำรถใช้เพียงหนังสือรับรอง
ฉบับเดียวได้ 
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5. ในกรณีทีลู่กค้ำมีรำยได้ประจ ำไม่ต่ ำกว่ำ 
15,000 บำทต่อเดือน ผู้ประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตสำมำรถอนุมัติวงเงินสินเชื่อจำก
รำยได้ประจ ำ รวมรำยได้อ่ืน ๆ โดยใช้สลิป
เงินเดือนเพียงเดือนเดียวได้หรือไม่ 
ตัวอย่ำง 
สลิปเงินเดือนแสดงรำยได้ประจ ำ 16,000 บำท 
รำยได้อื่น ๆ 5,000 บำท และรำยได้รวม
ในเดือนนัน้ 21,000 บำท ผู้ประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตสำมำรถอนุมัติสินเชื่อโดยให้วงเงิน
สินเชื่อจำกรำยได้รวม 21,000 บำท ได้หรือไม่ 

ไม่ได้ หำกจะน ำรำยได้อื่นมำรวมประกอบกำร
พิจำรณำวงเงิน รำยได้อื่นดังกล่ำวต้องพิจำรณำ
จำกเอกสำรรำยได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 

6. ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสำมำรถออก
บัตรเครดิตให้แก่บุคคลธรรมดำที่เป็นเจ้ำของ
กิจกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 
ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบบริษัท ห้ำงหุ้นส่วน 
หรือร้ำนคำ้ ซึ่งบุคคลธรรมดำที่เป็นเจำ้ของ
มีอ ำนำจในกำรควบคุมกิจกำร โดยพิจำรณำ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนจำกรำยได้
ของกิจกำร ได้หรือไม่ 

กำรพิจำรณำกำรออกบัตรเครดิตให้แก่บุคคลธรรมดำ
ที่เป็นเจ้ำของและมีอ ำนำจในกำรควบคุมกิจกำร 
SMEs ดังกล่ำวนั้น ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
สำมำรถพิจำรณำแหล่งที่มำของรำยได้ของผู้ขอ
มีบัตรจำก 
(1) งบกำรเงินของกิจกำรย้อนหลังเป็นระยะเวลำ

ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน ซึ่งเม่ือค ำนวณเป็นรำยได้
โดยเฉลี่ยของผู้ขอมีบัตรแล้ว ต้องไม่ต่ ำกว่ำ 
15,000 บำทต่อเดือน หรือ 180,000 บำทต่อป ี
ตำมคุณสมบัติข้อ 5.2.1 (1.1) หรือ 

(2) กระแสเงินสดเข้ำบัญชีเงินฝำกของกิจกำร
เฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 
6 เดือน ซึ่งเม่ือค ำนวณเป็นกระแสเงินสด
ของผู้ขอมีบัตรแล้ว ต้องไม่ต่ ำกว่ำ 15,000 บำท
ต่อเดือน ตำมคุณสมบัติข้อ 5.2.1 (1.2) 

ทั้งนี้ ในกำรพิจำรณำคุณสมบัติผู้ขอมีบัตรและ
กำรก ำหนดวงเงินบัตรเครดิตนั้น ผู้ประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตต้องมีวิธีกำรค ำนวณรำยได้ของผู้ขอ
มีบัตรจำกงบกำรเงินของกิจกำร หรือกระแสเงินสด
เข้ำบัญชีเงินฝำกของกิจกำร ได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
และเหมำะสม เช่น 
(1) พิจำรณำก ำไรสุทธิหลังภำษี ในงบกำรเงิน

ของกิจกำรเฉพำะในส่วนของควำมเป็น
เจ้ำของกิจกำรของผู้ขอมีบัตร และเฉลี่ย
เป็นรำยได้ต่อเดือน 
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(2) พิจำรณำกระแสเงินสดเข้ำบัญชีเงินฝำก

ของกิจกำร โดยค ำนึงถึงปัจจัยที่กระทบต่อ
กระแสเงินสดดังกล่ำว (เช่น ก ำไรของกิจกำร
แต่ละประเภทธุรกิจ) และสัดสว่นควำมเป็น
เจ้ำของกิจกำร 

นอกจำกนี้ ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตต้องพิสูจน์
ได้ว่ำ รำยได้ของกิจกำรดังกล่ำวมีควำมเชื่อมโยง
หรือเป็นรำยได้ของผู้ขอมีบัตรได้อย่ำงชัดเจน และ
ต้องมีเอกสำรหลักฐำนประกอบเพิ่มเติมที่สำมำรถ
แสดงได้ว่ำ กิจกำรดังกล่ำวมีกำรด ำเนินธุรกิจจริง 
เช่น มีบัญชีเงินฝำกของกิจกำรที่มีกระแสเงินสด
หมุนเวียน ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตต้อง
พึงระวังไม่ให้ผู้ขอมีบัตรก่อหนี้เกินควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระหนี้ด้วย 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตต้องก ำหนดนโยบำย
เกี่ยวกับกำรออกบัตรเครดิตในกรณีนี้เป็นลำยลักษณ์
อักษรและสอดคล้องกับแนวทำงที่ ธปท. ก ำหนด 

7. หลักเกณฑ์กำรก ำหนดวงเงินบัตรเครดิต
ตำมข้อ 5.2.2 (1.1) ซึ่งก ำหนดว่ำ วงเงิน
ที่จะอนุมัติให้แก่ผู้ถือบัตรแต่ละรำยต้อง 
ไม่เกินร้อยละ 10 ของยอดเงินฝำกประจ ำ
ของผู้ถือบัตรตำมข้อ 5.2.1 (1.4) หรือไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของยอดเงินฝำกประจ ำ เงินฝำก
ออมทรัพย์ มูลค่ำกำรลงทุนในตรำสำร
แสดงสิทธิในหนี้ และกองทุนรวมของ
ผู้ถือบัตรตำมข้อ 5.2.1 (1.5) นั้น ครอบคลุม
ถึงกำรพิจำรณำยอดเงินฝำกและมูลค่ำ
กำรลงทุนในลักษณะถัวเฉลี่ยรำยวันหรือ
ทุก ๆ สิ้นเดือน ด้วยหรือไม่ 

ยอดเงินฝำกหรือมูลค่ำกำรลงทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตใช้ในกำรก ำหนดวงเงินตำมข้อ 5.2.2 (1.1) 
ต้องไม่เกินกว่ำยอดเฉลี่ยของยอดเงินฝำกและมูลค่ำ
กำรลงทุน ตำมหลักฐำนที่แสดงยอดเงินฝำกและ
มูลค่ำกำรลงทุนในตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้ และ
กองทุนรวมที่ผู้ขอมีบัตรใช้ในกำรขอมีบัตรเครดิต 
ซึ่งมีระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน โดยผู้ประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตสำมำรถใช้ยอดเฉลี่ยรำยวันหรือ
รำยเดือนได้ ตำมนโยบำยหรือแนวทำงกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับกำรพิจำรณำคุณสมบัติของ
ผู้มีบัตรเครดิตนั้น ผู้ขอมีบัตรต้องมีมูลค่ำเงินฝำก
หรือมูลค่ำกำรลงทุนรวมแล้วไม่ต่ ำกว่ำมูลค่ำที่ 
ธปท. ก ำหนดตลอดระยะเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน 

อัตรำดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียม 

8. ในการทวงถามหนี้นั้น กรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตด าเนินการเอง หรือกรณีที่มีการ
ว่าจ้างบริษัทภายนอกด าเนินการแทน 

ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตจะเรียกเก็บค่าติดตาม
ทวงถามหนี้จากผู้บริโภคได้ต่อเมื่อมีการติดตาม
ทวงถามหนีจ้ริงเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ีผู้ประกอบ
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
(outsourcing) ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ควรเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้อย่างไร 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค 

ธุรกิจด าเนินการติดตามทวงถามหนี้ด้วยตนเอง 
หรือกรณีที่มีการว่าจ้างบริษัทภายนอกด าเนินการ
ติดตามทวงถามหนี้แทน (outsourcing) โดยจะต้อง
เรียกเก็บในอัตราที่เหมาะสมกับต้นทุนที่เกิดข้ึนจริง 
และไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั่วไปที่เกิดขึ้น
เป็นประจ าอยู่แล้ว เช่น ค่าน้ าค่าไฟ เงินเดือนพนักงาน 
เป็นต้น ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตจึงไม่ควร
ผลักภาระค่าใช้จ่ายทั่วไปที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการ
ติดตามทวงถามหนี้แทน (outsourcing) ไปยังผู้บริโภค 

อ่ืน ๆ 

9. กรณีทีผู่้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตยกเลิก
กำรใช้บัตรเครดิตของผู้ถือบัตร เนื่องจำก
ผู้ถือบัตรผิดนัดช ำระหนี้เกินกว่ำ 3 เดือน
นับแต่วันที่ครบก ำหนดช ำระ ผู้ประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตจะสำมำรถออกบัตรเครดิต
ใหบุ้คคลรำยดังกล่ำวได้ใหม่หรือไม่ 

ไม่ได้ หำกบุคคลดังกล่ำวยังมียอดหนี้คงค้ำงเดิม
จำกกำรใช้บัตรเครดิตอยู่ 

10. ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสำมำรถตั้งซุ้ม
โปรโมชั่น และมีเจ้ำหน้ำที่แจกแผ่นพับ
โฆษณำภำยหลังเวลำ 20.00 น. กรณี 
วันจันทร์-วันศุกร์ หรือภำยหลังเวลำ 18.00 น. 
กรณีวันหยุดรำชกำรได้หรือไม่ 

สำมำรถท ำได้ แต่ไม่สำมำรถติดต่อหำผู้ถือบัตร
รำยใหม่หรือติดต่อกับผู้ถือบัตรรำยเก่ำเพื่อเสนอ
สินเชื่อประเภทใหม่ในช่วงเวลำดังกล่ำวได้ 

ฝ่ายนโยบายการก ากับสถาบันการเงิน 
โทร. 0-2283-5806, 0-2283-5805 


