สิ่งที่ส่งมาด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาปรับระบบการคิดดอกเบี้ยและเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการในระยะต่อไป
1. ลาดับการตัดชาระหนี้
ให้ผู้ให้บริการพิจารณาแนวทางการกาหนดลาดับการตัดชาระหนี้ที่คานึงถึงการลดภาระหนี้เงินต้น
ของลู กหนี้ และเปิ ดเผยแนวทางดั งกล่ าวเพื่ อให้ ลู กหนี้ ใช้ประกอบการตั ดสิ นใจใช้ บริ การ โดยเปรียบเที ยบ
แนวปฏิบัติในปัจจุบันของผู้ให้บริการกับแนวทางที่ช่วยลดภาระหนี้เงินต้น ดังนี้
แนวทางปัจจุบันที่ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ดาเนินการ
ตัดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ที่ค้างชาระทั้งหมดเป็นอันดับแรก แล้วจึงตัดดอกเบี้ยค้างชาระทั้งหมด
และตัดเงินต้นค้างชาระเป็นลาดับสุดท้าย (ภาพที่ 1)

แนวทางที่ช่วยลดภาระหนี้เงินต้น
ตัดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ ดอกเบี้ย และเงินต้นของงวดที่ค้างชาระงวดแรกก่อน แล้วจึงตัดชาระ
ดอกเบี้ ยผิ ดนั ดช าระหนี้ ดอกเบี้ ย และเงินต้นของงวดที่ค้างช าระงวดต่อ ๆ ไป ตามล าดับ ซึ่งจะช่วยให้ น า
เงินที่ลูกหนี้มาชาระไปทยอยตัดเงินต้นได้บ้าง (ภาพที่ 2)
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2. นาแนวทางในการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ไปใช้กับสินเชื่อทุกประเภทที่มีลักษณะการผ่อน
ชาระเป็นงวดในระยะต่อไปด้วย
3. ผู้ให้บริการต้องสามารถคานวณอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อปี (Annual Percentage Rate - APR)
ซึ่งรวมต้นทุนการใช้บริการของลูกค้า เช่น อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์
สินเชื่อที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมหลายรายการ เช่น สินเชื่อผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม เพื่อให้ลูกค้าทราบต้นทุนการใช้บริการ และสามารถเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสม

คำถำม-คำตอบแนบท้ำยหนังสือเวียน
เรื่อง กำรคิดดอกเบี้ยและกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
ข้อ
คำถำม
1. ภำพรวม
1.1 สินเชื่อส่วนบุคคลในที่นี้ หมายถึงกลุ่ม
ใดบ้าง

คำตอบ

หมายถึงสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ และ
สินเชื่อส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลที่มี
ทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เป็นต้น
1.2 การผ่อนชาระเป็นงวด หมายถึงการผ่อน
หมายถึงการผ่อนชาระในลักษณะที่เป็นรายงวด
ชาระแบบใด
(installment) ที่เงินงวดประกอบด้วยเงินต้นและ/
หรือดอกเบี้ย ไม่รวมถึงสินเชื่อที่มีลักษณะหมุนเวียน
เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด วงเงินเบิกเกินบัญชี
เป็นต้น
1.3 ลูกค้าต้องเข้ามาขอเปลี่ยนสัญญาหรือไม่
ไม่ต้องเปลี่ยนสัญญา แต่ผู้ให้บริการมีหน้าที่แจ้งการ
เปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าทราบ
เพื่อให้ได้สิทธิตามแนวทางใหม่
1.4 กรณีที่ระบบงานของผู้ให้บริการอยู่ระหว่าง  หากผู้ให้บริการไม่สามารถปรับปรุงระบบงานได้
ทันวันที่ ธปท. ให้เริ่มดาเนินการ และได้มีการ
ปรับปรุง ส่งผลให้ไม่สามารถคิดดอกเบี้ย
เรียกเก็บดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นไป
หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามแนวทาง
ตามแนวทางใหม่นับแต่วันดังกล่าว ให้ผู้ให้บริการ
ใหม่นี้ได้ทันวันที่ ธปท. ให้เริ่มดาเนินการ
ชดเชยเงินคืนให้แก่ลูกค้าย้อนหลังทันทีที่สามารถ
ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างไร
ทาได้ โดยเริ่มนับวันชดเชยตั้งแต่วันที่ ธปท.
ให้เริ่มดาเนินการ
 ช่วงเวลาก่อนที่ ธปท. ให้เริ่มดาเนินการ ขอความ
ร่วมมือผู้ให้บริการพิจารณายกเว้นและผ่อนปรน
ดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมได้ตามสมควร
1.5 SME ในที่นี้ หมายถึงลูกหนี้ SME ขนาดใด  ให้ใช้นิยามลูกหนี้ SME ตามแนวทางที่ผู้ให้บริการ
และกรณีที่ลูกหนี้ของผู้ให้บริการเปลี่ยนการ
แต่ละแห่งกาหนด
จัดกลุ่ม เช่น จาก SME เป็น Corporate  ขอให้ผู้ให้บริการพิจารณานาแนวทางใหม่นี้ไป
จะยังต้องปฏิบัติตามแนวทางใหม่นี้หรือไม่
ปรับใช้กับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทที่มีลักษณะ
การผ่อนชาระเป็นงวด ซึง่ รวมถึงลูกหนี้กลุ่ม
Corporate ด้วย
1.6 แนวทางนี้จะนาไปใช้กับสินเชื่อไมโคร
ประมาณกลางปี 2563 ธปท. จะออกหลักเกณฑ์ว่า
ไฟแนนซ์ (Micro finance) และสินเชื่อราย ด้วยการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทีม่ ีหลักการ
ย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การ
การคิดดอกเบี้ยและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตาม
กากับ (Nano finance) ในอนาคตหรือไม่ แนวทางใหม่นี้ให้ผู้ให้บริการนาไปปฏิบัติกับสินเชื่อ
ได้ทุกประเภท ซึ่งจะรวมถึง Micro และ Nano
finance ด้วย
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คำถำม
2. ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
นิยามและวิธีการคานวณ
2.1 เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ ดอกเบี้ยที่ผู้
ให้บริการสามารถคิดจากลูกหนี้มีอะไรบ้าง
และมีฐานของการคานวณอย่างไร

คำตอบ

เมื่อลูกหนี้มีการผิดนัดชาระหนี้ ดอกเบี้ยที่ผู้ให้บริการ
สามารถคิดได้มี 2 ส่วน กล่าวคือ
 ดอกเบี้ยปกติ ซึ่งจะคานวณจากฐานของเงินต้น
ทั้งหมด
 ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งจะคานวณจากฐาน
ของเงินต้นในค่างวดที่มีการผิดนัดชาระหนี้
2.2 ในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้  ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ เมื่อรวมกับดอกเบี้ยปกติ
มีข้อกาหนดอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง
รวมทั้งค่าปรับ เบี้ยปรับ ค่าบริการ หรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของดอกเบี้ย
(ถ้ามี) ต้องไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่
ผู้ให้บริการมีสิทธิเรียกเก็บได้จากลูกค้า
ตัวอย่าง หากธนาคารประกาศอัตราดอกเบี้ย
สูงสุดทีเ่ รียกจากลูกค้าได้อยู่ที่ 15% และ
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาสินเชื่อของลูกหนี้
อยู่ที่ 6% ผู้ให้บริการจะสามารถคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดชาระหนี้บนฐานเงินต้นของค่างวด
ที่ผิดนัดชาระได้ไม่เกิน 9% หากไม่มีค่าปรับ
เบี้ยปรับ ค่าบริการต่างๆ หรือค่าธรรมเนียม
ใดๆ ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของดอกเบี้ย
 หากอัตราดอกเบี้ยที่กาหนดเป็นอัตรารายปี
ผู้ให้บริการต้องคานวณเป็นรายวันตามจานวน
วันที่ค้างชาระ
2.3 ในการกาหนดระยะเวลาการผ่อนผันไม่คิด  ผู้ให้บริการสามารถกาหนดระยะเวลาการผ่อนผัน
ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ มีข้อกาหนดอะไรที่
ไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้โดยคานึงถึงประเภท
เกี่ยวข้องบ้าง
สินเชื่อ สถานะ ตลอดจนเหตุผลความจาเป็นหรือ
เหตุสุดวิสัยของลูกหนี้ เช่น อุบัติเหตุ อุบัติภัย
ถูกเลิกจ้างเนื่องจากนายจ้างปิดกิจการ เป็นต้น
 ผู้ให้บริการสามารถพิจารณาให้ระยะเวลาการผ่อน
ผันไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ให้สอดคล้องกับ
คุณภาพและพฤติกรรมการชาระหนี้ของลูกหนี้
แต่ละรายได้
2.4 กรณีลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้นานกว่า
กรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้หลังจากระยะเวลาผ่อน
ระยะเวลาผ่อนผันไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัด
ผันไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ ผู้ให้บริการสามารถ
ชาระหนี้ จะเริ่มคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ คิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ได้ตั้งแต่วันแรกที่ผิดนัด
ได้ตั้งแต่เมื่อไร
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คำถำม

2.5 การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้แบบใหม่จะ
มีผลไปถึงเมื่อใด

คำตอบ
ชาระหนี้ หรืออาจผ่อนปรนได้ตามเกณฑ์ที่ผู้ให้บริการ
กาหนด
ตัวอย่าง ถ้าผู้ให้บริการกาหนดช่วงระยะเวลาผ่อน
ผันไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ไว้ 7 วัน ปรากฏ
ว่าลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ 25 วัน ในกรณีเช่นนี้
ผู้ให้บริการสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันที่ 25 (อาจผ่อนปรนได้
ตามสมควร)
 มีผลต่อเนื่องตราบเท่าที่สัญญายังมีผลผูกพัน
 การบอกเลิกสัญญาควรมีระยะเวลาที่ลูกหนี้
ค้างชาระหนี้ไม่ต่ากว่า 90 วัน เว้นแต่กรณีที่มี
เหตุจาเป็นที่มีผลกระทบต่อฐานะของลูกหนี้
อย่างมีนัยสาคัญโดยอาศัยอานาจตามข้อตกลง
ในสัญญาหรือตามกฎหมายในเรื่องดังกล่าว เช่น
ลูกหนี้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกพิทักษ์
ทรัพย์ หรือกระทาการใดนั้นอาจเป็นเหตุให้
ถูกฟ้องล้มละลาย หรือถูกร้องขอให้ล้มละลาย
ผู้ให้บริการอาจบอกเลิกสัญญาก่อนก็ได้
ผู้ให้บริการไม่สามารถเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ได้
เนื่องจากค่างวดการผ่อนชาระไม่มีส่วนของเงินต้น

2.6 สาหรับการชาระหนี้ที่ค่างวดมีเฉพาะส่วน
ของดอกเบี้ย (ช่วงปลอดเงินต้น) จะให้คิด
ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้อย่างไร
2.7 เมื่อศาลมีคาพิพากษาแล้ว แนวทางนี้ยังมี ให้ถือปฏิบัติตามคาพิพากษาของศาล
ผลใช้กับการผ่อนชาระตามคาพิพากษาของ
ศาลหรือไม่
2.8 ผู้ให้บริการสามารถคิดค่าธรรมเนียมหรือ
 ผู้ให้บริการสามารถคิดค่าธรรมเนียมหรือเบี้ยปรับ
เบี้ยปรับเพิ่มเติมนอกเหนือจากดอกเบี้ยผิด
เพิม่ เติมนอกเหนือจากดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ได้
นัดชาระหนี้ได้หรือไม่
แต่เมื่อรวม ดอกเบี้ยปกติ ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้
รวมทั้งค่าปรับ เบี้ยปรับ ค่าบริการ หรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของดอกเบี้ย
(ถ้ามี) ต้องไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่
ผู้ให้บริการมีสิทธิเรียกเก็บได้จากลูกค้า
ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์อื่นที่
เกี่ยวข้องของ ธปท. ด้วย เช่น ประกาศ ธปท.
ว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกากับ
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2.9 กรณีลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
(Troubled Debt Restructuring: TDR)
แล้วมีการผิดนัดชาระหนี้ จะให้คิดดอกเบี้ย
ผิดนัดชาระหนี้ตามแนวทางใหม่นี้หรือไม่

คำตอบ
 ให้คิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ตามแนวทางใหม่ด้วย
 ในช่วงปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หากหนี้ไม่สามารถ
ชาระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนตามสัญญา
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ ผู้ให้บริการสามารถ
กลับมาคิดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมได้
ให้ใช้ฐานเงินต้นคงค้างตามจริง

2.10 ให้ใช้เงินต้นตามตารางการผ่อนชาระใน
สัญญาเงินกูห้ รือเงินต้นคงค้างตามจริงเป็น
ฐานในการคานวณดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้
เนื่องจากเงินต้นคงค้างในแต่ละงวดอาจต่าง
ไปจากเงินต้นตามตารางการผ่อนชาระใน
สัญญาเงินกู้ได้ เช่น สัญญาเงินกูท้ ี่มีอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว หรือเมื่อลูกหนี้ชาระหนี้ไม่
ตรงวันครบกาหนดชาระหนี้
ขอบเขตของการใช้แนวทางการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้แบบใหม่
2.11 ในกรณีที่ผู้ให้บริการเสนอให้ลูกหนี้เปลี่ยน การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ตามแนวทางใหม่นี้
สินเชื่อหมุนเวียนบางส่วนหรือทั้งหมดให้มี จะไม่ใช้กับสินเชื่อหมุนเวียน เช่น บัตรเครดิต
ลักษณะการผ่อนชาระเป็นงวด จะให้ใช้วิธี บัตรกดเงินสด วงเงินเบิกเกินบัญชี working capital
คานวณดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ตาม
ตั๋วสัญญาใช้เงิน รวมถึงการเปลี่ยนวงเงินสินเชื่อ
แนวทางนี้กับการผ่อนชาระเป็นงวด
หมุนเวียนเป็นการผ่อนชาระเป็นงวดภายใต้วงเงินเดิม
ดังกล่าวหรือไม่
ทัง้ นี้ ยกเว้นกรณีการเปลี่ยนวงเงินหมุนเวียนเป็นการ
ผ่อนชาระเป็นงวดที่มีการทาสัญญาใหม่และแยกออก
จากวงเงินหมุนเวียนเดิม
2.12 หลักการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้นาไปใช้ การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ตามแนวทางใหม่นี้
กับหนี้เช่าซื้อหรือไม่
จะไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์เช่าซื้อ ซึ่งคิดดอกเบี้ยผิดนัด
ชาระหนี้ตามเกณฑ์ของ สคบ.
ประเด็นอื่นๆ
2.13 หากผู้ให้บริการปรับปรุงระบบงานไม่แล้ว ให้ผู้ให้บริการ รายงานข้อมูลเครดิตตามที่คานวณได้
เสร็จภายใน 1 พ.ค. 63 จะต้องรายงาน
จากระบบงานที่ใช้อยู่ และแจ้งช่วงเวลาที่ผู้ให้บริการ
ข้อมูลเครดิต (NCB) อย่างไร
จะปรับปรุงระบบงานแล้วเสร็จมายัง ธปท.
2.14 ให้จัดชั้นและกันเงินสารองตามแนวทางคิด การจัดชั้นและการกันเงินสารอง ให้เป็นไปตาม
ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ใหม่อย่างไร
หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการเงินสารองตามที่ระบุใน
ประกาศ แต่จานวนที่รับรู้ดอกเบี้ยค้างรับ จะขึ้นกับ
อัตราดอกเบีย้ ที่แท้จริง (Effective interest rate)
ซึ่งหากจานวนดอกเบี้ยผิดนัดที่เปลี่ยนไปตาม
หนังสือเวียนไม่มีนัยสาคัญ (materiality) ก็จะไม่
กระทบยอดรวมของหนี้ที่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และ
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คำตอบ
จะไม่ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินกันสารองอย่างมี
นัยสาคัญ
3. ค่ำปรับกำรไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนด (prepayment fee)
3.1 ฐานในการคิดค่าปรับการไถ่ถอนสินเชื่อ
ให้คานวณค่าปรับการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกาหนด
ก่อนกาหนด ใช้ยอดเงินต้นใดในการ
บนยอดเงินต้นคงค้าง ณ วันที่ลูกหนี้ทาการไถ่ถอน
คานวณ
สินเชื่อ
3.2 สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
 สินเชื่อที่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บค่าปรับ
เป็นประกัน สินเชื่อบ้านแลกเงิน คิดค่าปรับ
การไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกาหนดเป็นการเฉพาะ
การไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกาหนดได้หรือไม่
อยู่แล้ว เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อที่มีทะเบียน
อย่างไร
รถเป็นประกัน ให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
 สินเชื่อบ้านแลกเงิน ผู้ให้บริการไม่สามารถเรียก
เก็บค่าปรับการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกาหนดได้
เนื่องจาก ไม่ได้อยู่ในรายการที่ ธปท. อนุญาตให้
เรียกเก็บเพิ่มเติมได้ (อ้างอิงประกาศ ธปท.
ที่ สนส. 80/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
ในเรื่องดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าบริการต่าง ๆ และ
เบี้ยปรับสาหรับธนาคารพาณิชย์)
3.3 การกาหนดช่วงระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่จะ  ผู้ให้บริการอาจพิจารณากาหนดช่วงระยะเวลา
ยกเว้นการเรียกเก็บค่าปรับการไถ่ถอน
หรือเงื่อนไขที่จะยกเว้นการเรียกเก็บค่าปรับ
สินเชื่อก่อนกาหนดสามารถทาได้อย่างไร
การไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกาหนด โดยอ้างอิงปัจจัย
บ้าง
ต่างๆ เช่น ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง อายุสินเชื่อ
ระยะเวลาคุ้มทุน เป็นต้น
 ผู้ให้บริการอาจกาหนดช่วงระยะเวลาหรือเงื่อนไข
ที่จะยกเว้นการเรียกเก็บค่าปรับการไถ่ถอนสินเชื่อ
ก่อนกาหนดในลักษณะต่างๆ ได้ เช่น ยกเว้นการ
เรียกเก็บเมื่อมีการผ่อนชาระไปแล้วไม่ต่ากว่ากี่ปี
หรือเมื่อมีการผ่อนชาระเกินกว่าสัดส่วนเท่าใด
ของเงินต้น
 ผู้ให้บริการสามารถพิจารณายกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าปรับการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกาหนดให้สอดคล้อง
กับคุณภาพและพฤติกรรมการชาระหนี้ของลูกหนี้
แต่ละรายได้
4. ค่ำธรรมเนียมบัตรบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต
4.1 การยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ  กรณีออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมทีห่ มดอายุ
ออกบัตรหรือรหัสบัตรทดแทนของ
ผู้ให้บริการสามารถเก็บค่าธรรมเนียมตามที่
ผลิตภัณฑ์บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตนั้น
ประกาศไว้ได้
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หากเป็นกรณีบัตรหมดอายุ หรือสาเหตุที่
ต้องออกบัตรหรือรหัสบัตรทดแทนไม่ได้เกิด
จากผู้ให้บริการ จะสามารถเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้หรือไม่

คำตอบ
 การออกบัตรใหม่กรณีอื่น ขอให้ยกเว้นการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรหรือรหัสบัตรทดแทน
แต่หากการดาเนินการดังกล่าวมีต้นทุนสูง
ผู้ให้บริการอาจเรียกเก็บได้ตามต้นทุนส่วนเพิ่ม
ทีเ่ กิดขึ้นจริง
4.2 การออกบัตรใหม่ของผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต หลักการปรับปรุงการเก็บค่าธรรมเนียมบัตรในครั้งนี้
หรือบัตรกดเงินสด ผู้ให้บริการสามารถเก็บ ยังไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด
ค่าธรรมเนียมได้หรือไม่
ผู้ให้บริการสามารถเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับ
บัตรดังกล่าวได้

