


























 

 

ค ำถำม – ค ำตอบแนบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 
เรื่อง กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของธนำคำรพำณิชย์ 

ลงวันที่ 17 กรกฎำคม 2560 

ล ำดับ ประเด็นหำรือ แนวค ำตอบ 
นิยำมของบัตรเครดิต 

1. ประกาศ ธปท. ข้อ 5.1 ได้ก าหนดนิยาม 
“บัตรเครดิตเพ่ือธุรกิจ (business card / 
corporate card) หมายความว่า บัตรเครดิต
ประเภทที่ธนาคารพาณิชย์ออกให้ตาม
ความประสงค์และค าขอของหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
กิจการ โดยที่องค์กรหรือกิจการข้างต้น
เป็นผู้รับผิดชอบช าระหนี้อันเกิดจากการใช้
บัตรเครดิตนั้น” ธนาคารพาณิชย์สามารถ
ออกบัตรเครดิตเพ่ือธุรกิจให้กับบริษัทที่
ต้องการท าบัตรดังกล่าวให้แก่ลูกค้าของ
ตนเองได้หรือไม่ เช่น บริษัทประกันภัย
จะขอให้ธนาคารพาณิชย์ออกบัตรเครดิตให้
ลูกคา้ที่ซื้อกรมธรรมข์องบริษัทประกันภัย 
โดยบัตรเครดิตเพ่ือธุรกิจดังกล่าวถูกจ ากัด
ขอบเขตให้ใช้บริการได้เฉพาะการจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลที่ก าหนด 
ภายในวงเงินประกันที่บริษัทประกันภัย
และลูกค้าตกลงกันไว้ และบริษัทประกันภัย
จะเป็นผู้รับผิดชอบเต็มในภาระหนี้ที่เกิด
จากการใช้บัตรเครดิตเพ่ือธุรกิจดังกล่าว
ทั้งหมด 

ธนาคารพาณิชย์สามารถออกบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ 
(business card / corporate card) ให้แก่ลูกค้า
ของบริษัทได้ในกรณีท่ีมีการจ ากัดขอบเขตการใช้
บริการของลูกค้าของบริษัทนั้นเท่านั้น และบริษัท
เป็นผู้รับผิดชอบช ำระหนี้แทนลูกค้ำบริษัทที่เป็น
ผู้ใช้บัตรเครดิตดังกล่ำว อย่างไรก็ด ีธนาคารพาณิชย์
ควรมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันไม่ให้การท า
ธุรกรรมดังกล่าวเป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยง
เกณฑ์คุณสมบัติของผู้ถือบัตรเครดิต โดยการออก
บัตรเครดิตให้แก่ผู้บริโภคที่มีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์
ดังกล่าว ทั้งนี้ หากธนาคารพาณิชย์ไม่แน่ใจว่า 
บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจที่จะออกสามารถท าได้หรือไม่ 
ให้หารือมายัง ฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงิน  
สายนโยบายสถาบันการเงิน ธปท. ก่อนด าเนินการ 

2. การออกบัตรเครดิตเพ่ือธุรกิจ (business 
card / corporate card) หมายความรวมถึง 
การออกบัตรเครดิตที่ธนาคารพาณิชย์ออก
ให้แก่กิจการร่วมค้า (joint venture) 
ด้วยหรือไม่ 

ธนาคารพาณิชย์สามารถออกบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ 
(business card / corporate card) ให้แก ่กิจการ
ร่วมค้า (joint venture) ได้ เมื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว
เข้าข่ายเป็น “กิจการ” ตามประกาศ ธปท. ซึ่งได้แก่ 
บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นิติบุคคลอ่ืน หรือ 
ห้างหุ้นส่วนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยกิจการ
ร่วมค้าที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้จะถือเป็นกิจการตาม
ประกาศ ธปท. 
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ล ำดับ ประเด็นหำรือ แนวค ำตอบ 
(1) กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นองค์กรธุรกิจ

ตามกฎหมาย 
(2) กิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ตามกฎหมาย แต่สัญญาที่ผู้ร่วมทุนได้ตกลง
ร่วมกัน ท าให้กิจการร่วมค้าเข้าองค์ประกอบของ
การเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญแบบไม่จดทะเบียน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

คุณสมบัติของผู้ถือบัตรเครดิต 
3. ในกรณีที่ผู้บริโภคมีรายได้ประจ าไม่ถึง  

15,000 บาทต่อเดือน ธนาคารพาณิชย์
สามารถพิจารณาออกบัตรเครดิตให้แก่
ผู้บริโภคดังกล่าวโดยน ารายได้อ่ืนมารวม
พิจารณาได้หรือไม่ ตามกรณีดังต่อไปนี้ 
กรณีท่ี 1 
ผู้บริโภคมีรายได้ประจ าไม่ถึง 15,000 บาท
ต่อเดือน แต่มีรายได้อ่ืนที่น ามารวมค านวณ
เพ่ือให้รายได้รวมต่อเดือนถึง 15,000 บาท 
กรณีท่ี 2 
ผู้บริโภคมีสลปิเงินเดือนแสดงรายได้ประจ า
ไม่ถึง 15,000 บาทต่อเดือน และเมื่อรวม
กับรายได้อ่ืนที่แสดงในสลิปแล้วก็ไม่ถึง 
15,000 บาท แต่มีการแสดงรายได้สะสม
เฉลี่ยถึง 15,000 บาทต่อเดือน 

ธนาคารพาณิชย์สามารถพิจารณาออกบัตรเครดิตให้แก่
ผู้บริโภคทั้ง 2 กรณีได้ หากผู้บริโภคมีรายได้ประจ า
รวมรายได้อ่ืนที่ผ่านมา (รายได้สะสม) ย้อนหลัง
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เฉลี่ยแล้วไม่ต่ ากว่า 
15,000 บาทต่อเดือน เช่น ผู้บริโภคมีรายได้สะสม 
6 เดือน เท่ากับ 98,000 บาท ซึ่งเฉลี่ยต่อเดือนแล้ว
อยู่ทีป่ระมาณ 16,300 บาท ธนำคำรพำณิชย์ก็
สำมำรถพิจำรณำออกบัตรเครดิตให้กับผู้บริโภค
ในกรณีนี้ได้ โดยท่ีธนำคำรพำณิชย์ต้องมีกำร
ด ำเนินกำรเพื่อให้แน่ใจว่ำแหลง่รำยได้ของผู้บริโภค
ดังกล่ำวมีควำมน่ำเชื่อถือ 

4. ธนาคารพาณิชย์สามารถออกบัตรเครดิต
โดยพิจารณารายได้จากหนังสือรับรอง
เงินเดือนที่ออกโดยฝ่ายบุคคลของผู้บริโภค
ซึ่งมีการรับรองว่า ผู้บริโภคมีรายได้ประจ า 
13,000 บาทต่อเดือน และมีรายได้อ่ืน 
3,000 บาทต่อเดือน โดยถือว่า ผู้บริโภค
มีรายได้มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน 
ได้หรือไม่ 

ธนาคารพาณิชย์สามารถใช้เพียงหนังสือรับรอง
เงินเดือนในการพิจารณาออกบัตรเครดิตได้ หาก
หนังสือรับรองเงินเดือนดังกล่าวมีการระบุรับรองว่า 
ผู้บริโภคมีรายได้ประจ า 13,000 บาทต่อเดือน และ
มีรายได้อ่ืนขั้นต่ า เช่น ค่าประจ าต าแหน่ง 3,000 บาท
ต่อเดือน ซึ่งเมื่อรวมแล้วผู้บริโภคมีรายได้ต่อเดือน
ไม่ต่ ากว่า 15,000 บาท อย่างไรก็ดี หากรายได้อ่ืนนั้น 
ไม่ได้เป็นรายได้ที่ได้รับเป็นประจ าในแต่ละเดือน 
ธนาคารพาณิชย์ต้องพิจารณารายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ย้อนหลังเป็นเวลา 6 เดือนตามที่ ธปท. ก าหนด 

5. ธนาคารพาณิชย์สามารถออกบัตรเครดิต
ให้แก่บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไม่ว่า
จะอยู่ในรูปแบบบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือ

การพิจารณาการออกบัตรเครดติให้แก่บุคคลธรรมดา
ที่เป็นเจ้าของและมีอ านาจในการควบคุมกิจการ 
SMEs ดังกล่าวนั้น ธนาคารพาณิชย์สามารถพิจารณา
แหล่งที่มาของรายได้ของผู้ขอมีบัตรจาก 
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ล ำดับ ประเด็นหำรือ แนวค ำตอบ 
ร้านค้า ซึ่งบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของ 
มีอ านาจในการควบคุมกิจการ โดยพิจารณา
ความสามารถในการช าระคืนจากรายได้
ของกิจการได้หรือไม่ 

(1) งบการเงินของกิจการย้อนหลังเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ซึ่งเมื่อค านวณเป็นรายได้
โดยเฉลี่ยของผู้ขอมีบัตรแล้ว ต้องไม่ต่ ากว่า 
15,000 บาทต่อเดือน หรือ 180,000 บาทต่อปี 
ตามคุณสมบัติข้อ 5.2.1 (1.1) หรือ 

(2) กระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากของ
กิจการย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
6 เดือน โดยอย่างน้อยจะต้องมีกระแสเงินสด
หมุนเวียนเข้าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 15,000 บาท
ต่อเดือน ตามคุณสมบัติข้อ 5.2.1 (1.2) 

ทั้งนี้ ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอมีบัตรและ 
การก าหนดวงเงินบัตรเครดิตนั้น ธนาคารพาณิชย์
ต้องมีวิธีการค านวณรายได้ของผู้ขอมีบัตรจาก 
งบการเงินของกิจการ หรือกระแสเงินสดหมุนเวียน
เข้าบัญชีเงินฝากของกิจการ ได้อย่างน่าเชื่อถือและ
เหมาะสม เช่น 
(1) พิจารณาก าไรสุทธิหลังภาษีในงบการเงินของ

กิจการ เฉพาะในส่วนของความเป็นเจ้าของ
กิจการของผู้ขอมีบัตร และเฉลี่ยเป็นรายได้
ต่อเดือน 

(2) พิจารณากระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าบัญชี
เงินฝากของกิจการ โดยค านึงถึงปัจจัยที่กระทบ
ต่อกระแสเงินสดดังกล่าว (เชน่ ก าไรของ
กิจการแต่ละประเภทธุรกิจ) และสัดส่วน
ความเป็นเจ้าของกิจการ 

นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ต้องพิสูจน์ได้ว่า รายได้
ของกิจการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงหรือเป็นรายได้
ของผู้ขอมีบัตรได้อย่างชัดเจน และต้องมีเอกสาร
หลักฐานประกอบเพ่ิมเติมที่สามารถแสดงได้ว่า 
กิจการดังกล่าวมีการด าเนินธุรกิจจริง เช่น มีบัญชี
เงินฝากของกิจการที่มีกระแสเงินสดหมุนเวียน   
ซ่ึงธนาคารพาณิชย์ต้องพึงระวังไม่ให้ผู้ขอมีบัตรก่อหนี้
เกินความสามารถในการช าระหนี้ด้วย 
ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ต้องก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การออกบัตรเครดิตในกรณีนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
และสอดคล้องกับแนวทางที่ ธปท. ก าหนด 
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ล ำดับ ประเด็นหำรือ แนวค ำตอบ 
6. ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอมบีัตร

เครดิต ธนาคารพาณิชย์สามารถพิจารณา
จากกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าในบัญชี
เงินฝากของสถาบันการเงินเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 6 เดือนตามข้อ 5.2.1 (1.2) 
หากไม่เข้าตามเงื่อนไขรายได้ขั้นต่ าตาม
ข้อ 5.2.1 (1.1) ได้หรือไม่ 

หากผู้ขอมีบัตรไม่ได้มีรายได้ขั้นต่ าตามเกณฑ์ข้อ 
5.2.1 (1.1) ธนาคารพาณิชย์สามารถพิจารณา
คุณสมบัติจากกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าในบัญชี
เงินฝากเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ตามข้อ 
5.2.1 (1.2) ได้ แต่ไม่อนุญาตให้พิจารณาโดยน า
รายได้ตามข้อ 5.2.1 (1.1) มารวมกับกระแสเงินสด
หมุนเวียนเข้าบัญชีเงินฝากตามข้อ 5.2.1 (1.2) 

7. ในกำรพิจำรณำคุณสมบัติผู้ขอมีบัตรใหม่ 
สำมำรถใช้ส ำเนำบัตรเครดิตอ่ืนที่ผู้ย่ืนขอ
สมัครบัตรใหม่นั้นมีอยู่ได้หรือไม่ เช่น 
ส ำเนำบัตรเครดิตทีธ่นำคำรพำณิชย์หรือ
ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตรำยอ่ืนออกให ้
เนื่องจำกถือว่ำได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
ธนำคำรพำณิชย์หรือผู้ประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตรำยอ่ืนแล้ว 

ธนำคำรพำณิชย์ไม่สำมำรถใช้ส ำเนำบัตรเครดิต
ที่ผู้ขอมีบัตรใหม่มีอยู่แล้วได้ เนื่องจำกส ำเนำบัตร
เครดิตดังกล่ำวไม่ได้ถือเป็นหลักฐำนที่น่ำเชื่อถือ
เกี่ยวกับแหล่งท่ีมำของรำยได้ของผู้ขอมีบัตรนั้น 
อีกทั้ง ธนำคำรพำณิชย์ไม่ได้รับทรำบถึงแหล่งที่มำ
ของรำยได้ที่จะน ำมำช ำระหนี้บัตรเครดิต ซึ่งจะท ำให้
ไม่สำมำรถวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้
ของผู้ขอมีบัตรได้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม 

กำรก ำหนดวงเงินบัตรเครดิต 
8. ในกรณีท่ีผู้บริโภคมีรายได้ประจ าไม่ต่ ากว่า 

15,000 บาทต่อเดือน เช่น มสีลปิเงินเดือน
ทีแ่สดงรายได้ประจ า 16,000 บาท และ
รายได้อ่ืน 5,000 บาท โดยมีรายได้รวม
ในเดือนนั้น 21,000 บาท ธนาคารพาณิชย์
สามารถอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตจากรายได้
ประจ ารวมรายได้อ่ืน โดยพิจารณาจาก 
สลิปเงินเดือนเพียงเดือนเดียวได้หรือไม่ 

หากธนาคารพาณิชย์ไมม่ีหลักฐานที่ท าให้สามารถ
ทราบไดว้่า รายได้อ่ืนที่แสดงในสลิปเงินเดือนเป็น
รายได้ที่ได้รับเป็นประจ าหรือไม่ ธนาคารพาณิชย์
จะไม่สามารถพิจารณาวงเงินบัตรเครดิตโดยใช้สลิป
เงินเดือนเพียงเดือนเดียวได้ ซ่ึงธนาคารพาณิชย์ต้อง
พิจารณารายได้อ่ืนย้อนหลงัเฉลีย่ 6 เดือน หากจะน า
รายได้อ่ืนนั้นมารวมเป็นรายได้ในการก าหนดวงเงิน 

9. ในการก าหนดวงเงินบัตรเครดิตตามข้อ 
5.2.2 (1.1.3) – (1.1.5) ธนาคารพาณิชย์
สามารถพิจารณาจากยอดเงินฝากหรือ
มูลค่าการลงทุนในลักษณะถัวเฉลี่ยรายวัน
หรือทุก ๆ สิ้นเดือนได้ ใช่หรือไม่ 

วงเงินที่ก าหนดตามข้อ 5.2.2 (1.1.3) – (1.1.5) 
ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดเฉลี่ยย้อนหลัง 
ไมน่้อยกว่า 6 เดือน ของยอดเงินฝากหรือมูลค่าการลงทุน
ตามหลักฐานที่แสดงยอดเงินฝาก หรือมูลค่าการลงทุนใน 
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ กองทุนรวม และกองทุน 
ส่วนบุคคล ที่ผู้ขอมีบัตรแสดงเพ่ือใช้ประกอบการขอมี
บัตรเครดิต โดยธนาคารพาณิชย์สามารถใช้ยอดเฉลี่ย
รายวนัหรือรายเดือนได ้ตามนโยบายหรือแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม 
ส าหรับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอมีบัตรเครดิตนั้น 
ผู้ขอมีบัตรต้องมียอดเงินฝากหรือมูลค่าการลงทุน 
ไม่ต่ ากว่ามูลค่าที่ ธปท. ก าหนดตลอดระยะเวลา 
ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
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10. กำรก ำหนดวงเงินบัตรเครดิตให้แก่ 

ผู้ถือบัตรแต่ละรำยตำมข้อ 5.2.2 (1.1.1) 
ให้พิจำรณำวงเงินบัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตร
ได้รับจำกผู้ประกอบธรุกิจทุกแห่งรวมกัน 
หรือเฉพำะวงเงินบัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตร
มีกับธนำคำรพำณิชย์แต่ละแห่ง 

วงเงินรวมของผู้ถือบัตรให้พิจำรณำวงเงินรวม
ทุกบัตรที่ผู้ถือบัตรมีกับธนำคำรพำณิชย์แต่ละแห่ง 
เช่น ธนำคำรพำณิชย์ ก. ออกบัตรเครดิตให้แก่ 
ผู้ถือบัตรรำยหนึ่งจ ำนวน 2 ใบ วงเงินรวมทั้ง 2 บัตร
ของผู้ถือบัตรรำยนั้น กับธนำคำรพำณิชย์ ก. ต้อง
ไม่เกินอัตรำที่ก ำหนดตำมข้อ 5.2.2 (1.1.1) 

11. ประกำศ ธปท. ข้อ 5.2.2 (1.1) ก ำหนดว่ำ 
“ส ำหรับผู้ถือบัตรหรือผู้เคยถือบัตรก่อน
วันที่ประกำศฉบับนี้มีผลบังคับใช้” ค ำว่ำ
ผู้ถือบัตรหรือผู้เคยถือบัตร หมำยถึง  
ผู้ที่มีบัตรเครดิตหรือเคยมีบัตรเครดิต กับ
ธนำคำรพำณิชย์ใดหรือผู้ประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตที่มิใช่สถำบันกำรเงินใดก็ได้
ใช่หรือไม่ 
 

 ผู้ถือบัตร หมำยถึง ผู้ที่ถือบัตรเครดิตก่อนวันที่ 
1 ก.ย. 60 กับธนำคำรพำณิชย์แห่งใดแห่งหนึ่ง 
และยังไม่ได้ยกเลิกบัตรเครดิตดังกล่ำวจนถึง
วันที่ธนำคำรพำณิชย์แห่งนั้นพิจำรณำอนุมัติ
บัตรเครดิตเพิ่มเติม 

 ผู้เคยถือบัตรเครดิต หมำยถึง ผู้ที่ถือบัตรเครดิต
ก่อนวันที่ 1 ก.ย. 60 กับธนำคำรพำณิชย์แห่งใด
แห่งหนึ่ง และได้มีกำรยกเลิกบัตรเครดิตก่อนที่
ธนำคำรพำณิชย์แห่งนั้นพิจำรณำอนุมัติ 
บัตรเครดิตใหม่ 

ในทั้ง 2 กรณีข้ำงต้น ธนำคำรพำณิชย์แห่งนั้น 
สำมำรถคงวงเงนิเดิมหรือพิจำรณำให้วงเงินใหม่ได้ 
โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 5 เท่ำของรำยได้เฉลี่ย
ต่อเดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้ำเฉลี่ย
ต่อเดือนในบัญชีเงินฝำก 
ตัวอย่ำงเช่น ในกรณีที่นำย ก. ถอืหรือเคยถือบัตรเครดติ
กับธนำคำรพำณิชย์ A ก่อนวันที่ 1 ก.ย. 60 และ
ประสงค์ที่จะขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตดังกล่ำว 
หรือขอบัตรเครดิตใหม่กับธนำคำรพำณิชย์ A  
จะถือว่ำนำย ก. เป็นผู้ถือบัตรหรือผู้เคยถือบัตร
ก่อนวันที่ประกำศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ของ
ธนำคำรพำณิชย์ A ดังนั้น ธนำคำรพำณิชย์ A 
สำมำรถให้วงเงินใหม่แก่นำย ก. ได้โดยรวมแล้ว
ไม่เกิน 5 เท่ำของรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนหรือกระแส
เงินสดหมุนเวียนเข้ำเฉลี่ยต่อเดือนในบัญชีเงินฝำก  
อย่ำงไรก็ดี หำกนำย ก. ประสงค์ที่จะขอมีบัตรเครดิต
กับธนำคำรพำณิชย์ B ซึ่งตนเองไม่เคยมีบัตรเครดิต
กับธนำคำรพำณิชย์ B มำก่อน จะไม่ถือว่ำนำย ก. 
เป็นผู้ถือบัตรหรือผู้เคยมีบัตรก่อนวันที่ประกำศ
ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ของธนำคำรพำณิชย์ B  ซึ่ง
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ธนำคำรพำณิชย์ B จะสำมำรถให้วงเงินแก่นำย ก. ได้
ตำมที่ประกำศก ำหนดในข้อ 5.2.2 (1.1) 

กำรขอวงเงินชั่วครำวกรณีฉุกเฉิน 
12. กำรให้วงเงินชั่วครำวกรณีฉุกเฉินสำมำรถ

ท ำผ่ำนระบบอัตโนมัติ ได้หรือไม่ 
ผู้ถือบัตรเครดิตสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ผ่ำน
ระบบอัตโนมัติได้ อย่ำงไรก็ดี กำรพิจำรณำอนุมัติ
วงเงินชั่วครำวกรณีฉุกเฉินนั้นจะต้องสอดคล้องกับ
นโยบำยกำรพิจำรณำให้วงเงินชั่วครำวกรณีฉุกเฉนิ
ที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีพที่ธนำคำรพำณิชย์
ได้ก ำหนดไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยต้องมีกำรระบุ
ถึงอ ำนำจและหน้ำที่ของผู้รับผิดชอบในกำรอนุมัติ
วงเงินชั่วครำวกรณีฉุกเฉนิดังกล่ำวไว้อย่ำงชัดเจน 

13. กำรพิจำรณำให้วงเงินชั่วครำวกรณี
ฉุกเฉินที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีพ 
หมำยควำมรวมถึงเหตุกำรณ์ใดบ้ำง 

ประกำศ ธปท. ไม่ได้ก ำหนดลักษณะเหตุกำรณ์ไว้เป็น
กำรเฉพำะ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์ดังกล่ำวควรเป็น
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงฉุกเฉิน และผู้ถือบัตร 
มีควำมจ ำเป็นต้องกำรใช้เงินเพรำะเป็นสิ่งที่ส ำคัญ
และจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีพ เช่น กำรจ่ำยช ำระ 
ค่ำรักษำพยำบำลฉุกเฉนิ กำรจ่ำยช ำระคำ่ซ่อมแซม
บ้ำนอันเนื่องมำจำกเหตุภัยพิบัติ ทั้งนี้ ธนำคำรพำณิชย์
ต้องก ำหนดนโยบำยกำรให้วงเงินชั่วครำวกรณี
ดังกล่ำวไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร 

14. ธนำคำรพำณิชย์สำมำรถพิจำรณำให้
วงเงินชั่วครำวกรณีฉุกเฉินที่มีควำมจ ำเป็น
ต่อกำรด ำรงชีพแก่ผู้ถือบัตรเกิน 5 เท่ำ
ของรำยได้ ได้หรือไม่ 

ธนำคำรพำณิชย์อำจพิจำรณำเพิ่มวงเงินชั่วครำว
เกินกว่ำวงเงินที่ก ำหนดไว้ตำมข้อ 5.2.2 (1.1) 
และ (1.2) ในกรณีฉุกเฉินได้ โดยให้พิจำรณำตำม
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผู้ถือบัตร 

อ่ืน ๆ 
15. ธนำคำรพำณิชย์สำมำรถอนุมัติบัตรเครดิต

ให้แก่ผู้บริโภค โดยกำรส่งบัตรไปให้ก่อน 
แล้วจึงให้ผู้บริโภครำยดังกล่ำวกรอก 
ใบสมัครกลับมำ (pre-approve)  
ได้หรือไม่ 

ธนำคำรพำณิชย์ไม่สำมำรถด ำเนินกำรดังกล่ำวได้ 
เนื่องจำกถือว่ำเป็นกำรออกบัตรเครดิตโดยมิได้รับ
กำรร้องขอจำกผู้ขอมีบัตรหรือผู้บริโภคก่อน อีกทั้ง 
ธนำคำรพำณิชย์ยังไม่มีหลักฐำนที่แน่ชัดเกี่ยวกับ
แหล่งที่มำของรำยได้ซึ่งจะใช้ในกำรพิจำรณำก ำหนด
วงเงินของผู้ขอมีบัตร และอำจเป็นกำรส่งเสริมให้
ผู้บริโภคมีวงเงินสินเชื่อเกินกว่ำควำมจ ำเป็นและ
อำจก่อให้เกิดปัญหำหนี้สินล้นพ้นตัวได้ 

16. ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ด าเนินการ
ติดตามทวงถามหนี้เองหรือว่าจ้างบริษัท
ภายนอกด าเนินการแทน (outsourcing) 
ธนาคารพาณิชย์ควรเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ธนาคารพาณิชย์ที่ด าเนินการติดตามทวงถามหนี้
ด้วยตนเองหรือว่าจ้างบริษัทภายนอกด าเนินการ
ติดตามทวงถามหนี้แทน (outsourcing) จะสามารถ
เรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้จากผู้บริโภคได้ต่อเมื่อ
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ติดตามทวงถามหนี้อย่างไร เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค เช่น มีกำร
ติดตำมทวงถำมหนี้ผ่ำนทำงโทรศัพท์
หรือส่งจดหมำยจริง ธนำคำรพำณิชย์
สำมำรถเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมติดตำม
ทวงถำมหนี้จำกผู้ถือบัตรได้หรือไม่ 

มีการติดตามทวงถามหนี้จริง และสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ 
ผู้บริโภคได้รับทรำบถึงกำรติดตำมทวงถำมหนีแ้ล้ว
เท่ำนั้น ไม่ว่ำจะใช้วิธีกำรใด โดยต้องเรียกเก็บใน
อัตราทีพ่อสมควรแก่เหตุและเหมาะสมกับต้นทุน
ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอัตรำที่พอสมควรแก่เหตุและ
เหมำะสมกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงนั้น ต้องเข้ำเงื่อนไข 
3 ข้อดังนี้ 
(1) ต้องเป็นค่ำใช้จ่ำยในรำยกำรกลุ่มตำมที่ ธปท. 

อนุญำต (ตำมที่ปรำกฏในตำรำงแนบท้ำย
ประกำศ ธปท.) 

(2) ต้องมีหลักฐำนหรือพิสูจน์ได้ว่ำเป็นจ ำนวน
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงของผู้บริโภคแต่ละรำย 
(ไม่ใช่ค่ำเฉลี่ย) 

(3) พอสมควรแก่เหตุ อำทิ ไม่น ำเงินเดือนพนักงำน 
ค่ำน้ ำ ค่ำไฟฟ้ำ มำคิดเป็นค่ำใช้จ่ำยกับผู้บริโภค 
หรือติดตำมทวงถำมหนี้โดยเลือกใช้วิธีที่มี
ค่ำใช้จ่ำยสูงเกินสมควร เช่น ให้พนักงำน 
นั่งเครื่องบินไปทวงหนี้  

ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์จึงไม่ควรผลักภาระค่าใช้จ่าย
ทั่วไปที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี้ 
(outsourcing) ไปยังผู้บริโภค 

17. กำรคืนเงินให้แก่ผู้ถือบัตรหรือผู้บริโภค
กรณีที่มีกำรเรียกเก็บเงินจำกผู้ถือบัตร
หรือผู้บริโภคโดยมิชอบ ที่ต้องให้สิทธิ
แก่ผู้ถือบัตรหรือผู้บริโภคในกำรเลือก
รับเงินดังกล่ำวคืนผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืน
นอกเหนือจำกกำรคืนเงินเข้ำบัญชีบัตร
เครดิตนั้น หมำยควำมรวมถึง กำรจัด
รำยกำรส่งเสริมกำรตลำดที่มีกำรให้เครดิต
เงินคืนเข้ำบัญชีบัตรเครดิตด้วยหรือไม่ 

กำรให้สิทธิแก่ผู้ถือบัตรหรือผู้บริโภคในกำรเลือก
รับเงินดังกล่ำว เป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรคืนเงิน
ให้แก่ผู้ถือบัตรหรือผู้บริโภคกรณีที่มีกำรเรียกเก็บเงิน
จำกผู้ถือบัตรหรือผู้บริโภคโดยมิชอบหรือผิดพลำด 
เช่น เรียกเก็บเงินซ้ ำซ้อน ซึ่งไม่รวมถึงกรณีกำรน ำเข้ำ
บัญชีบัตรเครดิตอันเนื่องมำจำกรำยกำรส่งเสริม
กำรขำยท่ีธนำคำรพำณิชย์ตกลงกับผู้ถือบัตรหรือ
ผู้บริโภคเป็นรำยกรณ ี

18. ธนาคารพาณิชย์สามารถตั้งซุ้มโปรโมชั่นและ
มีเจ้าหน้าที่แจกแผ่นพับโฆษณาภายหลัง
เวลา 20.00 น. กรณีวันจันทร์ – วันศุกร์ 
หรือภายหลังเวลา 18.00 น. กรณีวันหยุด 
ราชการได้หรือไม่ 

ธนาคารพาณิชย์สามารถด าเนินการดังกล่าวได้  
แต่ไม่สามารถติดต่อหาผู้ถือบัตรรายใหม่หรือติดต่อ
กับผู้ถือบัตรรายเก่าเพ่ือเสนอสินเชื่อประเภทใหม่
ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ 

19. ในกำรจัดเก็บข้อมูลผู้ถือบัตรเครดิตหรือ
ผู้บริโภคที่ไม่ประสงค์ที่จะรับกำรติดต่อ

ธนำคำรพำณิชย์สำมำรถจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีกำร
ต่ำง ๆ ตำมที่ธนำคำรพำณิชย์ก ำหนด แต่วิธีกำร
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ล ำดับ ประเด็นหำรือ แนวค ำตอบ 
จำกธนำคำรพำณิชย ์(Do not call หรือ 
Do not contact) นั้น ธนำคำรพำณิชย์
สำมำรถจัดเก็บผ่ำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เช่น ใช้วิธีกำรก ำหนดรหัสใน
บัญชีของผู้ถือบัตรแต่ละรำยที่อยู่ในระบบ
คอมพิวเตอร์ของธนำคำรพำณิชย ์โดยรหัส
ดังกล่ำวจะหมำยถึง ผู้ถือบัตรที่ไม่ประสงค์
จะรับกำรติดต่อจำกธนำคำรพำณิชย์
ได้หรือไม่ 

ดังกล่ำวต้องสำมำรถท ำให้ธนำคำรพำณิชย์ระบุ
ได้ว่ำ ผู้ถือบัตรหรือผู้บริโภครำยใดที่ไม่ประสงค์
ที่จะรับกำรติดต่อจำกธนำคำรพำณิชย์ และ
ธนำคำรพำณิชย์ต้องจัดใหมี้กระบวนกำรที่ท ำให้
แน่ใจว่ำ มีกำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมประสงค์
ของผู้ถือบัตรหรือผู้บริโภคนัน้ 

20. กรณีท่ีธนาคารพาณิชย์ยกเลิกการใช้ 
บัตรเครดิตของผู้ถือบัตร เนื่องจากผู้ถือบัตร
ผิดนัดช าระหนี้เกินกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่
ครบก าหนดช าระ ธนาคารพาณิชย์สามารถ
ออกบัตรเครดิตใหมใ่ห้แกบุ่คคลรายดังกล่าว
ได้หรือไม่ 

ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถออกบัตรเครดิตให้ผู้ถือบัตร
ทีย่ังมียอดหนี้คงค้างเดิมจากการใช้บัตรเครดิตอยู่ได้ 

21 ธนำคำรพำณิชยส์ำมำรถโอนหนี้หรือเปลี่ยน
ประเภทหนี้ที่เกิดจำกกำรใช้บัตรเครดิต
ไปเป็นหนี้ตำมสัญญำสินเชื่อประเภทอ่ืนได้
โดยไม่ต้องยกเลิกกำรใช้บัตรและบัญชี
บัตรเครดิตตำมแนวทำงของหนังสือเวียนที่ 
ธปท.ฝนส.(21)ว.17/2563 เรื่อง ซักซ้อม
ควำมเข้ำใจหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ในกำรประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ลงวันที่ 
7 ม.ค. 63 ได้อย่ำงไร 
(ปรับปรุงเพิ่มเติมเม่ือวันที่ 13 มกรำคม 
2563) 

เนื่องจำกเจตนำรมณ์ของหนังสือเวียนนี้คือเพื่อ
สนับสนุนให้สถำบันกำรเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่
สถำบันกำรเงินดูแลลูกหนี้ (ประชำชนและ SMEs  
ที่มีศักยภำพหรือมีพฤติกรรมในกำรช ำระหนี้ที่ดี)  
ด้วยกำรให้สินเชื่อเพื่อ Refinance ซึ่งเป็นประโยชน์ 
ต่อลูกหนี้กลุ่มดังกล่ำวมำกยิ่งข้ึน จึงผ่อนผันให้
สำมำรถโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้ที่เกิดจำก
กำรใช้บัตรเครดิตไปเป็นหนีต้ำมสัญญำสินเชื่อ
ประเภทอ่ืนได้โดยไม่ต้องยกเลิกกำรใช้บัตรและ
บัญชีบัตรเครดติ ทั้งนี้ กำรผ่อนผันไม่รวมถึงลูกหนี้ 
ที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต (non-performing) 
และต้องถือปฏิบัติตำมเงื่อนไข ดังนี้ 
(1) วงเงินของสินเชื่อที่เปลี่ยนประเภทใหม่ เม่ือ

รวมกับยอดคงเหลือของวงเงินบัตรเครดิตเดิม
แล้ว ต้องไม่เกินกว่ำวงเงินที่เคยอนุมัติของ
บัตรเครดิตนั้น ตลอดระยะเวลำที่ลูกหนี้ยังคง
ผ่อนช ำระสินเชื่อที่เปลี่ยนประเภทใหม่ดังกล่ำว 

(2) กำรโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้ของ 
บัตรเครดิตนี้ ควรด ำเนนิกำรเพื่อประโยชน์แก่
ลูกหนี้เป็นหลัก เช่น กำรลดดอกเบี้ย ค่ำปรับ 
ค่ำบริกำร หรือค่ำธรรมเนียม อย่ำงมีนัยส ำคัญ 
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ล ำดับ ประเด็นหำรือ แนวค ำตอบ 
22 เมื่อโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้ที่เกิด

จำกกำรใช้บัตรเครดิตไปเป็นหนี้ตำมสัญญำ
สินเชื่อประเภทอ่ืนแล้ว ธนำคำรพำณิชย์
ต้องลดวงเงินบัตรเครดิตเดิมด้วยหรือไม่ 
(ปรับปรุงเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 13 มกรำคม 
2563) 
 

เนื่องจำกหนังสือเวียนก ำหนดให้วงเงินของสินเชื่อ 
ที่เปลี่ยนประเภทใหม่ เม่ือรวมกับยอดคงเหลือของ
วงเงินบัตรเครดิตเดิมแล้ว ต้องไม่เกินกว่ำวงเงิน 
ที่เคยอนุมัติของบัตรเครดิตนั้น ตลอดระยะเวลำ 
ที่ลูกหนี้ยังคงผ่อนช ำระสินเชื่อที่เปลี่ยนประเภทใหม่
ดังกล่ำว ดังนั้น วงเงินบัตรเครดิตภำยหลังจำกกำร
โอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้บำงส่วนไปเป็นหนี้
ตำมสัญญำสินเชื่อประเภทอ่ืนต้องลดลงเพื่อให้
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้น 

ตัวอย่ำงเช่น นำย ก. มีวงเงินบัตรเครดิตเดิมกับ 
ธนำคำรพำณิชย์ A 100,000 บำท ต่อมำมีกำร 
ใช้จ่ำยไป 60,000 บำท (วงเงินคงเหลือ 40,000 บำท) 
ซึ่งธนำคำรพำณิชย ์A ไดเ้ปลีย่นประเภทหนีใ้นส่วน
ของ 60,000 บำท ไปเป็นหนี้ term loan โดยมี
ดอกเบี้ย ค่ำปรับ ค่ำบริกำร หรือค่ำธรรมเนียมต่ ำกว่ำ
อัตรำเดิมอย่ำงมีนัยส ำคัญ  

ดังนั้น วงเงินบัตรเครดิตภำยหลังจำกที่มีกำรเปลี่ยน
ประเภทหนี้บำงส่วนแล้ว ต้องลดลงเหลือ 40,000 บำท 
(รวมวงเงิน term loan และบัตรเครดิตไม่เกิน 
100,000 บำท) 

อย่ำงไรก็ดี หำกในระยะเวลำตอ่มำลูกหนี้มีกำรช ำระ 
ค่ำงวดหนี้ term loan ดังกล่ำว ธนำคำรพำณิชย์ 
ก็สำมำรถพิจำรณำเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตได้ ทั้งนี้ 
วงเงินของบัตรเครดิตเม่ือรวมกับยอดคงเหลือของ
วงเงินสินเชื่อที่เปลี่ยนประเภทใหม่แล้ว ต้องไม่เกิน
กว่ำวงเงินที่เคยอนุมัติของบัตรเครดิตก่อนเปลี่ยน
ประเภทหนี้ 

ตัวอย่ำงเช่น หำกต่อมำนำย ก. ช ำระหนี้ในส่วน
ของหนี้ term loan 10,000 บำท (หนี้ term loan 
คงเหลือ 50,000 บำท) ธนำคำรพำณิชย์ A ก็
สำมำรถพิจำรณำเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตได้สูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บำท ได้  

 


