




  

  
 

ค ำถำม-ค ำตอบท้ำยหนังสือเวียน 
เรื่อง ซักซ้อมควำมเข้ำใจหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 

ลงวันที่ 7 มกรำคม 2563  
(ปรับปรุงเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2563) 

 
ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
1 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถโอนหนี้หรือเปลี่ยน

ประเภทหนี้ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตไปเปน็
หนี้ตามสัญญาสินเชื่อประเภทอ่ืนได้โดยไม่ต้อง
ยกเลิกการใช้บัตรและบัญชีบัตรเครดิตตาม
แนวทางของหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝนส.(21)ว.
17/2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ 
บัตรเครดิต ลงวันที่ 7 ม.ค. 63 ได้อย่างไร 
 

เนื่องจากเจตนารมณ์ของหนังสือเวียนนี้คือเพ่ือ
สนับสนุนให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่
มิใช่สถาบันการเงนิดูแลลูกหนี ้(ประชาชนและ SMEs 
ที่เป็นบุคคลธรรมดำ ซึ่งมีศักยภาพหรือมีพฤติกรรม
ในการช าระหนี้ที่ดี) ด้วยการผ่อนผันให้สามารถ
โอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้ที่เกิดจากการใช้
บัตรเครดิตไปเป็นหนี้ตามสัญญาสินเชื่อประเภทอ่ืนได้
โดยไม่ต้องยกเลิกการใช้บัตรและบัญชีบัตรเครดิต 
ทั้งนี้ การผ่อนผันให้ลูกหนี้กลุ่มดังกล่ำวหมำยถึง
ลูกหนี้ทีไ่ม่มีกำรเพิ่มข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคัญของ
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (stage 1) และต้องถือปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข ดังนี้ 
(1) วงเงินของสินเชื่อที่เปลี่ยนประเภทใหม่ 

เมื่อรวมกับยอดคงเหลือของวงเงินบัตรเครดิต
เดิมแล้ว ต้องไม่เกินกว่าวงเงินที่เคยอนุมัติ
ของบัตรเครดิตนั้น ตลอดระยะเวลาที่ลูกหนี้
ยังคงผ่อนช าระสนิเชื่อที่เปลีย่นประเภทใหม่
ดังกล่าว 

(2) การโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้ของ
บัตรเครดิตนี ้ควรด าเนินการเพ่ือประโยชน์
แก่ลูกหนี้เป็นหลัก เช่น การลดดอกเบี้ย 
ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียม 
อย่างมีนัยส าคัญ 

ทั้งนี้ ส ำหรับลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระหนี้ (stage 2 หรือ 
stage 3) ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถถือปฏิบัติตำม
หนังสือเวียนที่ ธปท.ฝนส.(23)ว.276/2563 
เรื่อง แนวทำงในกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้
ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทย ซ่ึงอนุญำตเป็นกำรชั่วครำว
ให้ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถพิจำรณำให้ควำม
ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ยังคงมีศักยภำพในกำรด ำเนิน
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
ธุรกิจหรือสำมำรถช ำระหนี้ได้ในอนำคต และ
ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
(1) สำมำรถพิจำรณำปรับลดอัตรำกำรผ่อน

ช ำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ ำ ส ำหรับลูกหนี้
ที่ได้รับผลกระทบให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 10 
ของยอดคงค้ำงได้ 

(2) สำมำรถพิจำรณำปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ 
รับโอนหนี้ หรือเปลี่ยนประเภทหนี้ส ำหรับ
ลูกหนี้บัตรเครดิตได้ไม่เกินยอดคงค้ำงเดิม
ของสินเชื่อนั้น และในกำรโอนหนี้หรือ
เปลี่ยนประเภทหนี้ส ำหรับลูกหนี้บัตรเครดิต
ที่ได้รับผลกระทบไปเป็นสินเชื่อ term loan 
นั้น ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องยกเลิกกำรใช้
บัตรและบัญชีบัตรเครดิตของลูกหนี้รำยนั้น 
โดยวงเงินของสินเชื่อที่เปลี่ยนประเภทใหม่ 
เมื่อรวมกับยอดคงเหลือของวงเงิน 
บัตรเครดิตเดิมแล้ว ต้องไม่เกนิกว่ำวงเงิน 
ที่เคยอนุมัติของบัตรเครดิตนั้น ตลอด
ระยะเวลำที่ลูกหนี้ยังคงผ่อนช ำระสินเชื่อ 
ที่เปลี่ยนประเภทใหม่ดังกล่ำว 

โดยหนังสือเวียนฉบับดังกล่ำวมีผลบังคับใช้
ชั่วครำวในระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวำคม 2564  

2 เมื่อโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้ที่เกิดจาก
การใช้บัตรเครดิตไปเปน็หนี้ตามสัญญาสินเชื่อ
ประเภทอ่ืนแลว้ ผู้ประกอบธรุกิจต้องลดวงเงิน
บัตรเครดิตเดิมด้วยหรือไม่ 
 

เนื่องจากหนังสือเวียนก าหนดให้วงเงินของสินเชื่อ 
ที่เปลี่ยนประเภทใหม่ เมื่อรวมกับยอดคงเหลือของ
วงเงินบัตรเครดิตเดิมแล้ว ต้องไม่เกินกว่าวงเงิน 
ที่เคยอนุมัติของบัตรเครดิตนั้น ตลอดระยะเวลา 
ที่ลูกหนี้ยังคงผ่อนช าระสินเชื่อที่เปลี่ยนประเภทใหม่
ดังกล่าว ดังนั้น วงเงินบัตรเครดิตภายหลังจากการ
โอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้บางส่วนไปเป็นหนี้
ตามสัญญาสินเชื่อประเภทอ่ืนต้องลดลงเพ่ือให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น 

ตัวอย่างเช่น นาย ก. มีวงเงินบัตรเครดิตเดิมกับ 
ผู้ประกอบธุรกิจ A 100,000 บาท ต่อมามีการใช้จ่าย
ไป 60,000 บาท (วงเงินคงเหลือ 40,000 บาท) ซึ่ง 
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
ผู้ประกอบธุรกิจ A ไดเ้ปลี่ยนประเภทหนี้ในส่วนของ 
60,000 บาท ไปเป็นหนี้ term loan โดยมดีอกเบี้ย 
ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมต่ ากว่าอัตราเดิม
อย่างมีนัยส าคัญ  

ดังนั้น วงเงินบัตรเครดิตภายหลังจากท่ีมีการ
เปลี่ยนประเภทหนี้บางส่วนแล้ว ต้องลดลงเหลือ 
40,000 บาท (รวมวงเงิน term loan และบัตรเครดิต
ไม่เกิน 100,000 บาท) 

อย่างไรก็ดี หากในระยะเวลาต่อมาลูกหนี้มีการช าระ
ค่างวดหนี้ term loan ดังกล่าว ผู้ประกอบธุรกิจ 
ก็สามารถพิจารณาเพ่ิมวงเงินบัตรเครดิตได้ ทั้งนี้ 
วงเงินของบัตรเครดิตใหม่เมื่อรวมกับยอดคงเหลือ
ของวงเงินสินเชื่อที่เปลี่ยนประเภทใหม่แล้ว ต้อง 
ไม่เกินกว่าวงเงินที่เคยอนุมัติของบัตรเครดิตก่อน
เปลี่ยนประเภทหนี้ 

ตัวอย่างเช่น หากต่อมานาย ก. ช าระหนี้ในส่วนของ 
หนี้ term loan 10,000 บาท (หนี้ term loan 
คงเหลือ 50,000 บาท) ผู้ประกอบธุรกิจ A ก็สามารถ
พิจารณาเพ่ิมวงเงินบัตรเครดิตได้สูงสุดไม่เกิน 
50,000 บาทได้  

3 หำกผู้ประกอบธุรกิจโอนหนี้หรือเปลี่ยน
ประเภทหนี้ที่เกิดจำกกำรใช้บัตรเครดิต 
ไปเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ  
ผู้ประกอบธุรกิจยังคงต้องถือปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ว่ำด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้
กำรก ำกับในส่วนของกำรก ำหนดวงเงินและ
จ ำนวนผู้ประกอบธุรกิจด้วยหรือไม่ 
 
 

เนื่องจำกหนี้ที่มีกำรโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้
มีที่มำจำกวงเงินของบัตรเครดิตซึ่งเป็นวงเงิน 
ที่มีกำรอนุมัติก่อนเปลี่ยนประเภทหนี้และถือเป็น
ส่วนหนึ่งของวงเงินบัตรเครดิต ดังนั้น ผู้ประกอบ
ธุรกิจสำมำรถก ำหนดนโยบำยในกำรพิจำรณำ
โอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้ได้เอง โดยให้
สอดคล้องกับแนวทำงที่ก ำหนดในหนังสือเวียน
ฉบับนี้ โดยไม่ต้องน ำวงเงินและจ ำนวนของ
สินเชื่อที่เปลี่ยนประเภทหนี้มำจำกบัตรเครดิต
ไปนับรวมตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
ว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภำยใต้กำรก ำกับ แต่ยังคงต้องถือปฏิบัติตำม
ประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยกำร
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
ทั้งนี้ กำรโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้ดังกล่ำว
ควรด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์แก่ลูกหนี้เป็นหลัก 
เช่น กำรลดดอกเบี้ย ค่ำปรับ ค่ำบริกำร หรือ
ค่ำธรรมเนียม อย่ำงมีนัยส ำคัญ 

4 ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถโอนหนี้หรือเปลี่ยน
ประเภทหนี้ที่เกิดจำกกำรใช้บัตรเครดิตไป
เป็นสินเชื่อหมุนเวียน (revolving credit) 
ได้หรือไม่ 
 
 

เนื่องจำกเจตนำรมณ์ของหนังสือเวียนนี้คือเพื่อ
สนับสนุนให้สถำบนักำรเงนิและผู้ประกอบธุรกิจ
ที่มิใช่สถำบันกำรเงินดูแลลูกหนี้ที่มีศักยภำพ
หรือมีพฤติกรรมในกำรช ำระหนี้ที่ดี โดยภำยหลัง
จำกลูกหนี้กลุ่มดังกล่ำวช ำระหนี้ที่มีกำรโอนหนี้
หรือเปลี่ยนประเภทหนี้จนครบแล้ว ลูกหนี้สำมำรถ
ใช้วงเงินบัตรเครดิตได้ตำมวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติ
ของบัตรเครดิตก่อนเปลี่ยนประเภทหนี้ ซึ่งกำร
โอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้ที่เกิดจำกกำรใช้
บัตรเครดิตไปเป็นสินเชื่อหมุนเวียน (revolving 
credit) อำจท ำให้ลูกหนี้สำมำรถเบิกถอนเงิน
เพื่อใช้จ่ำยได้อย่ำงต่อเนื่องโดยไม่มีกำรก ำหนด
ระยะกำรผ่อนช ำระที่ชัดเจน ซึ่งอำจไม่เป็น
ประโยชน์แก่ลูกหนี้อย่ำงแท้จริง และอำจเข้ำ
ลักษณะเป็นกำรหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ของสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับได้ 

5 หำกผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะช่วยเหลือ
ลูกหนี้ (ประชำชนและ SMEs ที่มีศักยภำพ
หรือมีพฤติกรรมในกำรช ำระหนี้ที่ดี) โดย
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรให้บริกำรบัตรเครดติ
แทนกำรโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้ 
ท ำได้หรือไม่ 
 

ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถด ำเนินกำรให้ควำม
ช่วยเหลือลูกหนี้ (ประชำชนและ SMEs ที่มี
ศักยภำพหรือมีพฤติกรรมในกำรช ำระหนี้ที่ดี) 
ในรูปแบบอ่ืนนอกจำกกำรโอนหนี้หรือเปลี่ยน
ประเภทหนี้ได้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจยังคงต้อง
ปฏิบัติตำมที่ก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 

6 ในกำรพิจำรณำโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้
ที่เกิดจำกกำรใช้บัตรเครดิตไปเป็นหนี้ตำม
สัญญำสินเชื่อประเภทอ่ืนไดโ้ดยไม่ต้องยกเลิก
กำรใช้บัตรและบัญชีบัตรเครดิต ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องพิจำรณำควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหนี้ของลูกหนี้ใหม่หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจควรพิจำรณำควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหนี้ของลูกหนี้รำยดังกล่ำวว่ำมีศักยภำพ 
ที่จะสำมำรถช ำระหนี้ได้ตำมสัญญำใหม่เม่ือรวมกับ
วงเงินสินเชื่อบัตรเครดิตที่คงเหลือประกอบกำร
พิจำรณำเปลี่ยนประเภทหนี้ด้วย 
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
7 ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถพิจำรณำเพิ่มวงเงิน

บัตรเครดิตให้แก่ลูกหนี้ภำยหลังจำกโอนหนี้
หรือเปลี่ยนประเภทหนี้บัตรเครดิตไปเป็น
หนี้สินเชื่อประเภทอ่ืน กรณีเป็นวงเงินชั่วครำว
กรณีฉุกเฉินได้หรือไม่  
 
 

ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถพิจำรณำเพิ่มวงเงิน
ชั่วครำวให้แก่ลูกหนี้ในกรณีฉุกเฉินได้ เมื่อได้
พิจำรณำควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกหนี้
แล้ว โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องก ำหนดนโยบำยกำร
พิจำรณำให้วงเงินชั่วครำวกรณีฉุกเฉินที่มีควำม
จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีพเป็นลำยลักษณ์อักษรและ
มีแนวทำงกำรพิสูจน์กำรใช้วงเงินชั่วครำว
กรณีฉุกเฉินดังกล่ำวของลูกหนี้ให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ที่ขอด้วย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
ดูแลมิใหมี้กำรใช้กำรพิจำรณำเพิ่มวงเงินชั่วครำว
ดังกล่ำวเป็นช่องทำงในกำรหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์
กำรก ำหนดวงเงินของประกำศธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 

8 หำกลูกหนี้มีกำรช ำระค่ำงวดของหนี้ที่มีกำร
โอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจ
สำมำรถคืนวงเงินบัตรเครดิตก็ต่อเม่ือลูกหนี้
ผ่อนช ำระหนี้ดังกล่ำวจนครบแล้ว ใช่หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถก ำหนดแนวทำงกำร
คืนวงเงินบัตรเครดติได้เอง ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกจิ
ต้องสื่อสำรและตกลงเงื่อนไขในกำรคืนวงเงิน
บัตรเครดิตกับลูกหนี้ตั้งแต่วันแรกของกำรเปลี่ยน
ประเภทหนี้ให้ชัดเจน 

9 ภำยหลังจำกกำรโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภท
หนี้บัตรเครดิตไปเป็นสินเชื่อประเภทอ่ืนแล้ว 
และต่อมำลูกหนี้มีกำรผิดนัดช ำระหนี้  
ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถคิดดอกเบี้ยผิดนัด
บนหนี้ที่ถูกโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้ 
ได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถคิดดอกเบี้ยผิดนัดบน
หนี้ที่ถูกโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนีไ้ด้ โดยให้
ถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิต เช่น ผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่น ำดอกเบี้ย
มำรวมกับจ ำนวนหนี้ที่ค้ำงช ำระเพื่อคิดดอกเบี้ยอีก 
รวมถึงใหถ้ือปฏิบัติตำมหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น หนังสือเวียนที่ ธปท.ฝคง.ว. 31/2563 เรื่อง 
กำรคิดดอกเบี้ยและกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม 
ลงวันที่ 7 มกรำคม 2563 และหนังสือเวียนที่ 
ธปท.ฝคง.ว. 187/2563 เรื่อง กำรซักซ้อมเกี่ยวกับ
กำรคิดดอกเบี้ยและกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม 
ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563 ในประเด็นเกี่ยวกับ
สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีลักษณะกำรผ่อนช ำระ
เป็นงวด 

10 ภำยหลังจำกกำรโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้
ที่เกิดจำกกำรใช้บัตรเครดิตดังกล่ำวไปเป็นหนี้
ตำมสัญญำสินเชื่อประเภทอ่ืน ผู้ประกอบธุรกิจ
ยังคงต้องถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ว่ำด้วย

ผู้ประกอบธุรกิจยังคงต้องถือปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดอ่ืนของประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
ว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในส่วนของ
กำรเปลี่ยนประเภทหนี้ข้ออ่ืน เช่น  
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กำรประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในส่วนของกำร
เปลี่ยนประเภทหนี้ข้ออ่ืนด้วย ใช่หรือไม่ 

 ช ำระหนี้ขั้นต่ ำในแต่ละงวดไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ 10 ของยอดคงค้ำงทั้งสิน้ที่เป็น
หนี้จำกกำรเปลี่ยนประเภทหนี้  

 ไม่น ำดอกเบี้ย ค่ำปรับ ค่ำบริกำร และ
ค่ำธรรมเนียมใด ๆ และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรถอนเงินสด
ด้วยบัตรเครดิต มำรวมกับจ ำนวนหนี้ที่
ค้ำงช ำระเพื่อคิดดอกเบี้ยและค่ำปรับอีก 

11 ภำยหลังจำกกำรโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้
ที่เกิดจำกกำรใช้บัตรเครดิตดังกล่ำวไปเป็นหนี้
ตำมสัญญำสินเชื่อประเภทอ่ืนโดยไม่ยกเลิก
กำรใช้บัตรและบัญชีบัตรเครดิตแล้ว ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องรำยงำนข้อมูลหนี้ที่มีกำรโอนหนี้หรือ
เปลี่ยนประเภทหนี้อย่ำงไร  

ผู้ประกอบธุรกิจรำยงำนข้อมูลหนี้ที่มีกำรโอนหนี้
หรือเปลี่ยนประเภทหนี้ดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของ
กำรรำยงำนข้อมูลบัตรเครดติ ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจจัดเก็บข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับหนี้
ดังกล่ำวไว้ที่ผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบ
ของ ธปท. สำมำรถเข้ำไปตรวจสอบได้ 
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