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3 การประกอบธุรกิจของแตละธุรกิจ

3.1 ธุรกิจการออกบัตรเครดิต (Issuing Business)

ธุรกิจการออกบัตรเครดิต (Issuing Business) เปนธุรกิจของ KTC ในฐานะ ธนาคาร/บริษัทผูออกบัตรเครดิต หรอื 
Issuing Bank โดยในปจจุบัน บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหออกบัตรโดยมีตราของ วีซา หรือ มาสเตอรการด บนบัตร โดยมี วีซา      
อินเตอรเนชั่นแนล (Visa International Service Association) (“วีซา”) หรือ มาสเตอรการด อินเตอรเนชั่นแนล                
อินคอรปอเรทเต็ด (MasterCard International Incorporated) (“มาสเตอรการด”) ทําหนาท่ีเปนหนวยงานกลางในการชําระเงิน
ระหวางธนาคาร/บริษัทผูออกบัตรและธนาคาร/บริษัทรานคา ผูถือบัตรประเภทน้ีสามารถเลือกไดวาตองการใชบัตรท่ีออกรวมกับ
วีซา หรือมาสเตอรการด โดยจะสามารถใชบัตรชําระคาสินคาและบริการแทนเงินสดไดกับทุกรานคากวา 25 ลานแหงท่ัวโลก    
ซ่ึงเปนรานคาสมาชิกและมีสัญลกัษณ Visa จํานวน 25 ลานแหง หรอื MasterCard จํานวน 24.7 ลานแหง

อยางไรก็ตาม ในอดีตบรษัิทฯ เคยออกบัตรเครดิตท่ีมีธนาคารกรุงไทยเปนตัวกลางในการชําระเงินของบริษัทฯ กับรานคา 
แทนท่ีจะเปนวีซา หรือมาสเตอรการด แตในปจจุบัน KTC ไมมีการออกบัตรเครดิตประเภทน้ีแลว และไดเร่ิมโครงการเพ่ือชักจงู   
ใหผูถือบัตรประเภทน้ีเปลี่ยนมาถือบัตรท่ีเปนวีซา หรือมาสเตอรการดแทน เน่ืองจากผูถือบัตรสามารถใชบัตรไดกวางขวางกวา        
จึงทําใหไมมีบัตรประเภทนี้แลวในปจจุบัน

KTC มุงเนนการขยายตัวทางดานธรุกิจออกบัตรเครดิต (Issuing Business) ในสวนของการใหสินเชื่อบัตรเครดิต โดย
บริษัทฯ ไดใชแผนการตลาดเพ่ือสนับสนุนการเติบโตอยางตอเน่ือง ผานการจัดรายการสงเสริมการขายอยางสมํ่าเสมอตลอดมา 
เชน การยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมแรกเขาและรายปตลอดชีพโดยไมมเีง่ือนไขใดๆ ซ่ึงทําใหจํานวนบัตรเครดิตเพ่ิมข้ึนอยาง  
รวดเร็ว นอกจากน้ียังมีการสงเสริมใหผูถือบัตรเลือกใชบัตรเครดิตของ KTC ในการชําระคาสินคาและบริการแทนการใชบัตรอื่นๆ 
โดยไดมีการรวมมือกับพันธมิตรหลายๆ ราย เพื่อใหสวนลดคาสินคาและบริการเม่ือผูถือบัตรชําระคาสินคาดวยบัตร KTC         
รายละเอียดจํานวนบัตรท่ีเพ่ิมข้ึนในระยะท่ีผานมาสามารถแสดงไดดังน้ี

2543 2544 งวด 6 เดือน
ส้ินสุด 30 มิ.ย. 2545

บัตร Visa 83,780 154,693 233,022
บัตร MasterCard 11,136 16,516 24,424
บัตรกรุงไทย 27,673 57 0
จํานวนบัตรเครดิตรวม 122,589 171,266 257,446
อัตราการเติบโต (% ตอป) 39.7% 100.6%
ลูกหนี้บัตรเครดิตสุทธ ิ(ลานบาท) 1,429.84 2,191.08 2,966.01
อัตราการเติบโต (% ตอป) 53.2% 70.7%

ท่ีมา : ฐานขอมูลบริษัทฯ

นอกจากน้ี จํานวนบัตรท่ีเพิ่มข้ึนดังกลาว สวนหน่ึงมาจากการเปลี่ยนกฎเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงเคย
กําหนดระดับรายไดต่ําสุด และอายุต่ําสุดของผูมีสิทธิถือบตัรเครดิตไวท่ี 15,000 บาท และ 22 ป ตามลําดับ โดยไดเปล่ียนเปน  
การกําหนดแตเพียงอายุต่ําสุดท่ี 20 ป เทาน้ัน แตอนุญาตใหผูประกอบการแตละรายกําหนดระดับรายไดข้ันต่ําดวยตนเอง
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นอกจากบัตรวีซา หรือมาสเตอรการด KTC ยังใหทางเลือกผูถือบัตรท่ีอาจเลือกสมัครบัตร ประเภท Co-brand หรอื
Affinity Card เพ่ิมเติมจากการใหบรกิารบัตรเครดิตท่ีออกรวมกับวีซา หรือ มาสเตอรการดอีกดวย โดยผูถือบัตรทั้ง 2 ประเภทน้ี  
จะไดรับสิทธิพิเศษเพ่ิมเติมจากบัตรวีซา หรือมาสเตอรการดปกติ กลาวคือ

1. บัตรประเภทบัตรรวม (Co-brand) เปนบัตรท่ีผูถือบัตรสามารถนําไปใชในการชําระราคาสินคาและบริการแทนเงินสด
จากรานคาไดตามปกติ แตถาเปนการนําบัตรไปใชในรานคาท่ีเปนผูรวมออกบัตร ผูถือบัตรจะไดรับสิทธพิิเศษ เชน    
สวนลดเมื่อซ้ือสินคาและบริการ รวมไปถงึการจัดรายการพิเศษเปนกรณีๆ ไป รานคาท่ีเปนผูรวมออกบัตรประเภทน้ี    
ไดแกบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หางสรรพสินคาเดอะมอลล หางสรรพสินคาโรบินสนั เปนตน โดยรานคาเหลาน้ี   
จะมีขอตกลงกับ KTC ในการรวมมือกันขยายฐานบัตรและจัดรายการสงเสริมการขายเพ่ือเปนสิทธิพิเศษกับผูถือบัตร

2. บัตรประเภท Affinity Card เปนบัตรท่ีออกใหกับกลุมผูถือบัตรบางกลุมโดยเฉพาะตามคําขอของกลุมน้ันๆ เพ่ือเปน
สัญลักษณของกลุม เชน สมาคมศิษยเกาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักรรุน 4212 เปนตน  KTC ออกบัตรประเภทน้ีจํานวนไมมากนักและมักจะไมไดมีการใหสิทธพิิเศษใดๆ   
อยางไรก็ตาม ถึงแมวา KTC จะไมไดคิดคาบริการเพิ่มเติมสําหรับบริการการออกบัตรประเภทนี้ KTC ก็ยังไดรับประโยชน
จากการประชาสัมพันธบัตร

นอกเหนือจากการแบงประเภทของบัตรตามบริษัทท่ีรวมออกบัตรแลว ยังอาจแบงบัตรตามระดับรายไดของผูถือบัตร  
โดยแบงเปน บัตรทอง (Gold Card) และบัตรคลาสสิค (Classic Card) ซ่ึงสําหรับบตัรท้ัง 2 ประเภท บริษัทฯ มีนโยบาย         
ท่ีจะใหวงเงินบัตรเครดิตไมเกิน 5 เทาของรายไดผูถือบัตร โดยจะพิจารณาอนุมัติวงเงินจากความสามารถในการชําระเงิน หรอื
รายไดประจําเดือนเปนหลัก

3.1.1  ประเภทการใหบรกิาร

บริษัทฯ ใหบริการกับผูถือบัตรทุกประเภทในหลายบริการดวยกัน  สําหรับบัตรเครดิตทุกประเภท KTC มีบริการและ 
สิทธิประโยชนเสนอใหผูถือบัตรดังนี้

1) บริการชําระคาสินคาและบริการแทนการชําระดวยเงินสด ผูถือบัตรสามารถใชบัตรเครดิตของบรษัิทฯ ชําระคาสินคา
และบริการไดกวา 120,000 รานคาท่ัวประเทศไทย ที่มีสัญลักษณวีซา หรือมาสเตอรการด รวมรานคาอีกกวา 25 ลาน
แหงในตางประเทศ ตามวงเงินของผูถือบัตรท่ีไดรับอนุมัติแตละราย โดย KTC จะเปนผูชําระคาสินคาและบริการนั้นๆ   
ใหรานคาผานทางธนาคาร/บริษัทรานคา เมื่อครบกําหนดรอบบัญชีของผูถือบัตร (ประมาณ 1 เดือน) บริษัทฯ           
ก็จะดําเนินการเรียกเก็บเงินจากผูถือบัตร โดยผูถือบัตรจะสามารถเลือกที่จะชําระเงินใหกับ KTC เต็มจํานวนตามกําหนด
การชําระเงิน หรือผอนชําระข้ันต่ํารอยละ 10 ของยอดหน้ีคงเหลือ (แตตองไมต่ํากวา 1,000 บาทตอเดือน) โดยในกรณี
หลังน้ี บริษัทฯ จะคิดดอกเบ้ียรอยละ 15 และคาธรรมเนียมการใชวงเงินรอยละ 2.75 ตามจํานวนเงินท่ีคางชาํระ

2) บริการเบิกเงินสดลวงหนา (Cash Advance) คือบริการท่ีใหผูถือบัตรสามารถเบิกเงินสดไปใช โดยหักออกจากวงเงิน
บัตรเครดิตท่ีบริษัทฯ อนุมัติใหกับผูถือบัตร ผูถือบัตรสามารถเบิกเงินไดท้ังในและตางประเทศ กรณีท่ีเบิกเงินสด         
ในประเทศ จะสามารถเบิกไดจากเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine หรอื ATM) ของทุกธนาคาร 
ท่ีมีเคร่ืองหมาย ATM Pool  หรือเบิกจากเคานเตอรสาขาของธนาคารกรุงไทยท่ีมีเคร่ืองหมายรับบัตรเครดิต ในกรณีท่ี
เปนการเบิกถอนเงินสดในตางประเทศ สามารถเบิกไดจากเคานเตอรสาขา หรือจุดแลกเปล่ียนเงินตรา (Exchange 
Booth) ของธนาคารกรุงไทยท่ีมีเคร่ืองหมายรับบัตรวีซาหรือมาสเตอรการด หรือเบิกจากเครื่อง ATM ที่รับบัตรวีซา   
หรือมาสเตอรการด สําหรับบริการนี้ จะมีการคิดคาธรรมเนียมสําหรับทุกๆ 3,000 บาทที่เบิกถอน คิดคาธรรมเนียม 
120 บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ 15 และคาธรรมเนียมการใชวงเงินรอยละ 2.75 จากผูถือบัตร
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3) บริการเสริมอ่ืนๆ คือ บริการหรือสิทธิประโยชนที ่KTC ใหแกผูถือบัตรควบคูไปกับบัตร เชน

� บริการ KTC Phone ซ่ึงผูถือบัตรสามารถสอบถามขอมูลเก่ียวกับบัตรเครดิต เชน วงเงินบัตรเครดิต วงเงินคงเหลือ 
ยอดคางชําระ หรือรายการสงเสริมการขาย ฯลฯ ไดตลอด 24 ชั่วโมง

� บริการกรุงไทยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Krungthai E-Commerce) เปนบริการที่ KTC รับชําระคาสินคาหรือ     
บรกิารผานอินเตอรเนตตลอด 24 ชั่วโมง โดยใหเลือกชําระแบบเรียกเก็บผานบัตรเครดิตวีซา หรือ มาสเตอรการด
ทุกประเภท หรือหักจากบัญชเีงินฝากท่ีธนาคารกรุงไทยไดโดยตรง

� ความคุมครองจากแผนประกันอ ุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ในกรณีท่ีใชบัตรเครดิตชําระคาโดยสารยานพาหนะ
สาธารณะ

� สิทธิประโยชนอื่นๆ สําหรับผูถือบัตร เชน สวนลดรอยละ 1 สําหรับการเติมนํ้ามันใสจากสถานีบริการนํ้ามัน ปตท.  
ท่ีรวมรายการตลอดป 2545 และรายการกรุงไทยรีวอรดสซ่ึงผูถือบัตรสามารถสะสมคะแนนสําหรับการใชจาย   
ผานบัตรวีซา หรือมาสเตอรการดกรุงไทย

3.1.2 ขั้นตอนการใหบริการบัตรเครดิต

1) รับสมัครผูถือบัตรเครดิต (Acquiring Cardholders) KTC รับสมัครผูถือบัตรเครดิตผาน 3 ชองทาง คือ

� ผานทางพนักงานของธนาคารกรุงไทย ซ่ึงมีอยูประมาณ 15,000 คนในกวา 600 สาขาทั่วประเทศ เชน        
การจัดโครงการพนักงานธนาคารแนะนําสมาชิก โดย KTC ใหคาตอบแทนแกพนักงานและ/หรือสาขาท่ีสามารถ   
หาลูกคาใหมๆ ใหกับบริษัทฯ โดยจะคิดคาตอบแทนตามจํานวนบัตรท่ีสมัครผานพนักงานและไดรับการอนุมัติ  รวม
ท้ังจัดใหมีการอบรมพนักงานของธนาคารกรุงไทย โดยชองทางการรับสมัครผานพนักงานและ/หรือสาขาของ
ธนาคารกรุงไทยสามารถชวยขยายฐานสมาชิกบัตรใหมประมาณรอยละ 60 ของจํานวนผูสมัครท้ังหมด

� การจางหนวยงานภายนอก บรษัิทฯ ไดทําการวาจางใหหนวยงานภายนอกเปนผูหาลูกคาโดยตรง ขณะน้ี KTC ทํา
การวาจางหนวยงานเหลาน้ีอยู 3 แหง โดยใหหนวยงานเปนผูกําหนดวิธีการที่จะหาผูสมัครเอง ปจจุบันนี้มีผูสมัคร
ผานชองทางนี้คิดเปนประมาณรอยละ 30 ของผูสมัครใหมท้ังหมด โดยบริษัทฯ ชําระคาตอบแทนใหหนวยงาน  
เหลาน้ีตามจํานวนบัตรท่ีไดรับการอนุมัติ

� ชองทางอ่ืนๆ เชน การต้ัง Booth โดยพนักงานของ KTC เอง เพ่ือประชาสัมพันธบริษัทฯ และอํานวยความสะดวก 
ใหแกผูท่ีสนใจจะสมัครบัตรทันที การทํา Direct Response การรับสมัครผานรานคาท่ีรวมออกบัตร เชน            
หางสรรพสินคาเดอะมอลล หรือหางสรรพสินคาโรบินสัน โครงการใหพนักงานของ KTC เปนผูหาผูสมัครเขามา    
ซึ่งจํานวนบัตรจากชองทางเหลานี้รวมกันคิดเปนประมาณรอยละ 10 ของผูสมัครใหมท้ังหมด

2) อนุมัติวงเงินบัตรเครดิต (Credit Acceptance)

บริษัทฯ จะทําการคัดเลือกใบสมัครรอบแรก โดยจะแยกกลุมลูกคาท่ีมีรายไดต่ํากวา 7,500 บาทตอเดือนออกเพ่ือ
บันทึกขอมูลในระบบและปฏิเสธการอนุมัติบัตร ขอมูลจากใบสมัครท่ีผานเกณฑจะถูกบันทึกลงในระบบ และบริษัทฯ จะดําเนิน
การติดตอผูสมัครทุกคนเพ่ือขอขอมูลผูสมัครท่ียังไดไมครบถวนเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอมูล รวมทั้งจะมีการตรวจสอบ
ประวัติทางการเงินกับธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืนๆ ข้ันตอนการกรอกและตรวจสอบขอมูลน้ี KTC จะดําเนินการกรอกขอมูล
ลงในระบบ โดยจะมีการฝกอบรมและใหคําแนะนําพนักงานพรอมๆ ไปกับการทํางานจริง (On-the-job training) ท้ังน้ี บริษัทฯ 
ไดวาจางบุคคลภายนอกเพื่อดําเนินการดังกลาว โดยบริษัทฯ จะทําสัญญาวาจางโดยมีขอตกลงในการเก็บรักษาขอมูลและ     
คุณภาพของงาน ซ่ึง KTC จะทําการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
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การพิจารณาอนุมัติวงเงินท่ีจะใหกับผูสมัครแตละรายจะพิจารณาจากรายได และความสามารถในการชําระคืน ประวัติ
การชําระเงินของผูสมัครจากบริษัทขอมูลเครดิตไทย จํากัด (Credit Bureau)  ตรวจสอบรายชื่อกับธนาคาร/บริษัท  ผูออกบัตร
อื่นๆ ประกอบกับประสบการณของบริษัทฯ ในการอนุมัติใหแกผูถือบัตรท่ีมีประวัติคลายกัน

อยางไรก็ตาม ระบบงานท่ีใชพนักงานอนุมัติวงเงินใบสมัครทีละใบในขณะน้ีมีขอจาํกัดท้ังทางดานเวลา และความ
สม่ําเสมอของเกณฑท่ีใชในการพิจารณาอนุมัติวงเงิน ดังน้ัน KTC จึงไดพัฒนาระบบ Credit Scoring ข้ึนซ่ึงเปนการนําระบบ   
สารสนเทศมาใชในการใหคะแนนผูสมัครแตละราย และพิจารณาอนุมัติวงเงินตามคะแนนท่ีกําหนดไวโดยอัตโนมัติ ซ่ึงจะทําให
การพิจารณาอนุมัติทําไดรวดเร็วย่ิงข้ึน และเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังหมด ซ่ึงจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานได     
อยางมาก ขณะนี้บริษัทฯ กําลงัอยูในระหวางการปรับเกณฑท่ีใชในการวิเคราะหวงเงินใหสามารถรองรับการอนุมัติวงเงินสินเช่ือ
ใหกับผูสมัครบัตรเครดิตท่ีมีรายไดต้ังแต 7,500 บาทตอเดือนข้ึนไปอยางมีประสิทธภิาพ คาดวาบรษัิทฯ จะสามารถนําระบบ 
Credit Scoring มาใชไดอยางสมบูรณภายในป 2546

เม่ือไดผลการพิจารณาแลว KTC จะสงผลการพิจารณาใหแกผูสมัคร ท้ังผูสมัครท่ีไดรับและไมไดรับการอนุมัติทราบ    
ทางจดหมาย สําหรับใบสมัครที่ไดรับการอนุมัต ิ KTC จะสงขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบแลวไปยัง บริษัท กรงุไทย คอมพิวเตอร 
เซอรวิสเซส จํากัด (“KCS”) เพ่ือทําการผลิตบัตรรวมท้ังบันทึกขอมูลผูถือบัตรลงในแถบแมเหล็กบนบตัรเครดิต จากนั้น KTC  
จะทําการบรรจุหีบหอและสงตอใหผูสมัครตอไปผานทางสาขาธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดสงบัตรใหแกลูกคาโดยตรง หรือ     
ทางไปรษณียลงทะเบียน

3) อนุมัติการใชจายผานบตัรเครดิต (Authorization)

เม่ือผูถือบัตรไดรับบัตรท่ีอนุมัติแลวจาก KTC และนําบัตรไปใชชําระคาสินคาและบริการตอรานคา รานคาจะติดตอ     
กับธนาคาร/บรษัิทรานคา (Acquiring Bank) ซ่ึงจะเปนตัวกลางในการติดตอ KTC (ในฐานะธนาคาร/บรษัิทผูออกบัตร หรือ 
Issuing Bank) เพ่ือให KTC เปนผูพิจารณาอนุมัติการใชจายคร้ังน้ันๆ และแจงผลกลับไปยังรานคาอีกครัง้หน่ึง

เพื่อใหรวดเร็วและอํานวยความสะดวกใหผูถือบัตรย่ิงข้ึน KTC จึงไดนําระบบ Authorization ซ่ึงเปนระบบท่ีอนุมัติ       
การใชจายของผูถือบัตรในแตละรายการโดยอัตโนมัติมาใช การอนุมัติการใชจายสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทตามชนิดของ
เครื่องรูดบัตรเครดิตที่ใชรับชําระคาสินคาและบริการดังนี้

� กรณีใชบัตร KTC กับเครือ่งรูดบัตรเครดิตในระบบ Electronic Data Capture (EDC) เครื่องในระบบนี้จะเปนเครื่อง 
ท่ีเชื่อมโยงระหวางระบบของธนาคาร/บริษัทผูออกบัตร กับธนาคาร/บริษัทรานคา ผานทางสายโทรศัพทหรือ 
Lease Line ดังน้ันระบบการอนุมัติการใชจายจงึสามารถทําไดทันทีท่ีผูถือบัตรของบริษัทฯ นําบัตรไปใช โดยไมตองมี
การโทรศัพทติดตอ ระบบสารสนเทศของ KTC จะพิจารณาและอนุมัติการใชจายตามเกณฑท่ี KTC กําหนดไว

� กรณีใชบัตร KTC กับเครือ่งรูดบัตรเครดิตในระบบ Imprinter หรือ Zip Zap ซ่ึงเปนเคร่ืองรูดบัตรเครดิตท่ีไมได  
เชือ่มตอกับระบบใดโดยตรง โดยปกติธนาคาร/บริษัทรานคาแตละรานจะกําหนดวงเงินข้ันสูงสุดท่ีรานคาแตละราน
จะสามารถอนุมัติเองไดโดยไมตองติดตอขออนุมัติจาก KTC ซึ่งวงเงินนี้จะอางอิงจากขอกําหนดของวีซาและมาสเตอร
การด และจะแตกตางกันตามประเภทรานคา อยางไรก็ตาม หากการใชจายรายการใดเกินกวาวงเงินท่ีรานคา      
ไดรับอนุมัติ รานคาจะตองโทรศัพทติดตอธนาคาร/บริษัทรานคาเจาของเครื่องรูดบัตรของตน เพ่ือใหธนาคาร/
บริษัทรานคาเปนผูติดตอ KTC และให KTC เปนผูอนุมัติการใชจายดังกลาวเอง

4) รับชําระหนี้บัตรเครดิต (Settlement)
KTC จะสงใบแจงยอดคาใชจายบัตรเครดิตไปยังผูถือบัตรตามที่อยูท่ีแจงไวเมื่อถึงรอบบัญชีของผูถือบัตร โดยผูถือบัตร

สามารถเลือกชําระไดหลายวธีิ ดังน้ี
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� ตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) โดยเม่ือถึงวันครบกําหนดชาํระ (Due Date) KTC จะดําเนินการ           
ใหธนาคารกรุงไทยตัดคาใชจายผานบัตรเครดิตท่ีคางชําร ะจา กบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทยท่ีผูถือบัตรแจงไว  
ในขณะนี้สามารถหักจากบัญชีธนาคารกรุงไทยไดเทานั้น

� ชําระดวยเงินสดผานสาขาของธนาคารกรุงไทย ผูถือบัตรจะสามารถนําเงินสดไปฝากเขาบัญชขีอง KTC ไดท่ีสาขาของ
ธนาคารกรุงไทยไดทุกสาขาทั่วประเทศ

� ชําระดวยเช็ค โดยสงทางไปรษณียหรือนําฝากท่ีสาขาของธนาคารกรุงไทย (โดยจะตองฝากเช็คเขาบัญชีของ KTC
กอนถึงวันครบกําหนดชําระเงินอยางนอย 3 วันทําการ)

� การโอนชําระเงินโดยวิธ ี Internet Banking สําหรับผูถือบัตรที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือบัญชีกระแสรายวันของ
ธนาคารกรุงไทย

� กรุงไทยเทเลแบงค โดยแจงการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือบัญชีกระแสรายวันท่ีธนาคารกรุงไทย   
ผานทางบริการกรุงไทยเทเลแบงค

ในขณะน้ี บริษัทฯ มีแผนการท่ีจะเพิ่มจํานวนชองทางการชําระเงินใหกับผูถือบัตร เพื่ออํานวยความสะดวกในการใช
บริการของ KTC ใหมากข้ึน เชน ใหผูถือบัตรสามารถชําระคาใชจายบัตร KTC ไดท่ีจุดรับชาํระเงินอ่ืนๆ  นอกเหนือจากธนาคาร
กรุงไทย เปนตน

สําหรับกรณีท่ีผูถือบัตรไดรับใบแจงยอดคาใชจายบัตรเครดิตแลว หากผูถือบัตรมีขอสงสัย หรือประสงคท่ีจะปฏิเสธ     
รายการใชจายบางรายการ ผูถือบัตรสามารถแจง KTC เพ่ือใหต้ังพักรายการน้ันไวกอนและไมมีการทวงถามหน้ีในชวงน้ันไดโดย 
KTC จะดําเนินการสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและระบุใหไดวาฝายใดจะตองรับผิดชอบคาใชจายรายการน้ันๆ และ               
ทําการเรียกเก็บไปยังผูท่ีตองรับผิดชอบคาเสียหายน้ันภายใน 45 ถึง 180 วัน ท้ังน้ีเปนไปตามมาตรฐานของวีซาและ         
มาสเตอรการด

KTC มีระบบติดตามรายการท่ีเกิดข้ึนและจัดทํารายงานของจํานวนรายการท่ีมีการปฏิเสธจากผูถือบัตรอยางตอเน่ือง  
เพ่ือไมใหเสียสิทธิในการเรียกเก็บเงินจากฝายท่ีตองรับผิดจริง

5) การติดตามหนี้
KTC จะทําการติดตามหน้ีทันทีต้ังแตผูถือบัตรคางชําระคาบัตรเครดิต ท้ังน้ีเน่ืองจากหน้ีท่ีมีอายุคางชาํระนอยมีโอกาส    

ท่ีจะไดรับชาํระคืนมากกวาหน้ีท่ีคางชาํระนาน ในปจจุบันบริษัทฯ ไดกําหนดข้ันตอนการติดตามทวงถามใหชําระหน้ีท่ีมีวิธีการ
ปฏิบัติท่ีแตกตางกันสําหรบัหน้ีท่ีมีอายุการคางชาํระตางกัน ดังน้ี

� หน้ีท่ีคางชําระไมเกิน 179 วัน  ในกลุมน้ีจะแบงยอยเปน 3 กลุม ไดแก กลุมที่คางชําระระหวาง 1 ถึง 29 วัน 
ระหวาง 30 ถึง 89 วัน และ ระหวาง 90 ถึง 179 วัน ซ่ึงท้ัง 3 กลุมน้ี บริษัทฯ จะทวงถามดวยวิธีการเดียวกัน คือ 
โดยการใชโทรศัพทติดตอและสงจดหมายติดตอผูถอืบัตร แตจะเพิ่มระดับความเขมงวดของมาตรฐานท่ีใชข้ึน ตาม
จํานวนวันที่คางชําระ นอกจากน้ี สําหรับหนี้ที่คางชําระเปนเวลานาน บริษัทฯ จะใหความสนใจเปนพิเศษ โดย      
จะจัดใหมีพนักงานโดยเฉพาะท่ีจะติดตามกา รชาํระเงินของผูถือบัตรรายน้ันๆ นอกจากน้ียังมีการพิจารณา        
ระงับการใชบัตรของผูถือบัตรเปนกรณีๆ ดวย

� หน้ีท่ีคางชําระต้ังแต 180 วันข้ึนไป บริษัทฯ จะดําเนินการตามกฎหมายโดยมีเกณฑการปฎิบัติท่ีแตกตางกันไป  
ตามขนาดและประเภทของรายการ ในการนี้บริษัทฯ ไดวาจางสํานกังานทนายความอิสระเปนผูดําเนินการ โดยจะมี
การทําสัญญาวาจาง ซ่ึงจะมีกําหนดขอบเขตงานท่ีอนุญาตใหปฏิบัติ รวมท้ังกําหนดคาตอบแทนไวลวงหนา

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการติดตามหน้ี KTC ไดใชระบบสารสนเทศในการติดตามประวัติการชําระหน้ี         
ของผูถือบัตรแตละราย ต้ังแตอายุหน้ี ยอดเงินคางชาํระ ฯลฯ โดยระบบจะแจงใหพนักงานทราบโดยอัตโนมัติเม่ือมีผูถือบัตรคาง
ชําระ รวมท้ังเสนอวิธีปฏิบัติสําหรบัลูกหน้ีรายน้ันๆ นอกจากระบบดังกลาวน้ี KTC ยังมีการพัฒนาระบบของ KTC เองเพ่ือใหตรงกับ
ความตองการใชจริงของบริษัทฯ ท่ีผานมา KTC ไดพัฒนาโปรแกรมท่ีใชในการรับขอมูลการติดตามหน้ีจากสํานกัทนายความตางๆ     
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ท่ี KTC วาจางในการติดตามหน้ีท่ัวประเทศ เพ่ือใหสามารถทราบขอมูลและสถานะการปฎิบัติงานของสํานักงานทนายความเหลาน้ี
ไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

6) การควบคุมการกระทําทุจรติท่ีเก่ียวกับผูถือบัตร
เนื่องจาก KTC ในฐานะบริษัทผูออกบัตร อาจมีความรับผิดชอบตอบคุคลภายนอก ในกรณีที่ผูถือบัตรกระทําการทุจริต 

หรอืมีการปลอมแปลงบัตรของ KTC ดังน้ัน KTC จึงต้ังหนวยงานท่ีมีหนาท่ีควบคุมการทําทจุริตเหลาน้ี เพ่ือลดความเส่ียงท่ี KTC  
จะตองรับผิดชอบในกรณีท่ีมีการทุจริตหรือปลอมแปลงบัตรดังกลาว

ระบบ Fraud Control ท่ี KTC จัดต้ังข้ึนจะทําการตรวจสอบขอมูลจากแหลงตางๆ วารายการซื้อสินคาและบริการ        
รายการใดท่ีเปนการซ้ือขายท่ีเขาขายทุจริต โดยมีแหลงขอมูลดังน้ี

� วีซาและมาสเตอรการด : เนื่องจากหากธนาคาร/บรษัิทผูออกบัตร หรอืธนาคาร/บรษัิทรานคาพบวามีการทุจริต
หรือสงสัยวาทุจริต จะตองแจงขอมูลไปยังวีซา และ/หรือมาสเตอรการด ซ่ึงจะเปนผูแจงใหฝายท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ   
ทราบตอไป โดยจะมีการออกรายงานแจงไปยังธนาคาร/บรษัิทผูออกบัตรตางๆ

� ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต (ภายใตสมาคมธนาคารไทย) ซ่ึงจะมีขอมูลเก่ียวกับการกระทําทุจริตท่ีธนาคารสมาชิก     
ไดแจงไว

� KTC ติดตามพฤติกรรมการใชบัตรดวยตนเอง โดยระบบสารสนเทศจะแจงใหทราบทันทีท่ีมีการทํารายการท่ีผิดปกติ 
เชน มีการใชบัตรท่ีเจาของบัตรแจงบัตรหายไวแลว หรือมีการใชจายที่ผิดจากพฤติกรรมการซื้อขายปกต ิ ซ่ึง KTC จะ
ดําเนินการติดตอผูถือบัตรใหยืนยันการใชจายท่ีผิดปกติน้ันๆ หากตรวจสอบพบวาเปนการใชจายที่ไมถูกตอง หรือ
สงสัยวาไมถูกตอง บริษัทฯ ก็จะระงับการใชบัตรทันที

นอกจากน้ี เพื่อเปนการลดการกระทําทุจริต KTC ไดสงพนักงานเขารับการฝกอบรมจากวีซาและมาสเตอรการด        
เปนประจํา และยังมีการรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ ในการอบรมใหความรูกับบุคคลภายนอก เชน รานคา ตํารวจ ธนาคาร/
บริษัทผูออกบัตร และธนาคาร/บริษัทรานคาอื่นๆ การอบรมเหลาน้ีจะชวยใหฝายที่เก่ียวของทุกฝายสามารถปองกันไมให    
เกิดการกระทําทุจริต และสามารถระงับรายการในครัง้น้ันๆ ไดทันการ

3.2 ธุรกิจรานคารับบัตรเครดิต (Acquiring Business)

ลักษณะการประกอบธรุกิจรานคารับบตัรเครดิต (Acquiring Business) จะเปนธุรกิจท่ีเนนการสรางเครือขายรานคา
สมาชิกของบริษัทฯ โดย KTC จะมีฐานะเปนธนาคาร/บริษัทรานคาของรานคาตางๆ รานคาท่ีเปนสมาชิกของ KTC จะนํารายการ
รับชาํระคาสินคาและบริการดวยบัตรเครดิตท่ีเกิดในรานคาของตนท้ังหมด (เฉพาะท่ีเกิดจากบัตรวีซา และ มาสเตอรการด ไมวา
จะเปนการใชบัตรของ KTC หรือบัตรของธนาคาร/บริษัทผูออกบัตรอื่น) มาเรียกเก็บเงินกับบริษัทฯ ซ่ึง KTC ก็จะเปน                
ผูชําระคาสินคาและบริการน้ันใหแกรานคาโดยจะหักคาธรรมเนียมบริการไวสวนหน่ึงเปนรายไดของบริษัทฯ และหลังจากน้ัน
บริษัทฯ จึงทําการเรียกเก็บคาสินคาและบริการรายการน้ันๆ ไปยังธนาคาร/บริษัทผูออกบัตรเพ่ือใหธนาคาร/บริษัทผูออกบัตร
เรียกเก็บเงินจากผูถือบัตรของตนตอไป

KTC ใหความสําคัญกับการขยายเครือขายรานคาสมาชิก โดยเนนรานคาที่มีความนาเชื่อถือและมีปริมาณการรับชําระ  
สินคาและบริการดวยบัตรเครดิตท่ีจะชวยทํารายไดใหกับบริษัทฯ โดย KTC ไดมีการตรวจสอบคุณภาพของรานคาท่ีมีอยูและ      
ทําการทบทวนสัญญาโดยสม่ําเสมอ ท้ังนี้เพื่อรักษาระดับคุณภาพของรานคาและควบคุมตนทุนใหเหมาะสม รวมท้ังยังเปนการ   
ลดความเสี่ยงในสวนของจํานวนการกระทําทุจริตของรานคาดวย โดยในป 2545 บริษัทฯ ไดทําการยกเลิกรานคาสมาชิกลง    
เปนจํานวนมากจาก 8,075 รานคา ในสิ้นป 2544 เหลือ 4,982 รานคา ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545 แตท้ังน้ีการยกเลิกรานคา
เหลาน้ัน ไมไดทําใหรายไดของบริษัทฯ ลดลง
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3.2.1  ประเภทการใหบรกิาร

รานคาสมาชิกจะไดรับการติดต้ังเคร่ืองรูดบัตร Electronic Data Capture (EDC) ซ่ึงเกณฑในการพิจารณาวาจะติดต้ัง
เคร่ืองรูดบัตร EDC ใหกับรานนั้นๆ หรือไมน้ัน บริษัทฯ จะพิจารณาจากมูลคารายการรับซ้ือสินคาและบริการดวยบัตรเครดิต     
คาใชจายท่ีเก่ียวของกับเคร่ืองรูดบัตร และความคุมทุนเปนหลัก สวนเคร่ืองรดูบัตรเครดิตประเภท Imprinter น้ัน บริษัทฯ จะติดต้ัง
ใหกับรานคาบางรานเผ่ือไวในกรณีท่ีเคร่ืองรูดบัตร EDC ในรานน้ันๆ ชํารุดเสียหาย หรอืไมสามารถติดตอกับระบบสารสนเทศ   
ไดชั่วคราวเทานั้น ท้ังน้ีเน่ืองจากการใชเคร่ือง EDC ทําให บรษัิทฯ สามารถปองกันการทุจริตไดดีกวาระบบ Imprinter และทําให
การชําระเงินระหวางธนาคาร/บรษัิทผูออกบัตรและ KTC รวดเร็วย่ิงข้ึน อยางไรก็ตาม สําหรับการใหบริการเครื่อง EDC น้ัน  
บริษัทฯ ตองม่ันใจวารานคาน้ันๆ มีปรมิาณการซ้ือขายผานบตัรเครดิตท่ีมากเพียงพอจึงจะติดต้ังให

รานคาท่ีเปนสมาชิกของ KTC จะตองเปดบัญชเีงินฝากกับธนาคารกรุงไทย เพ่ือใชในการรับชาํระเงินจากรายการซ้ือสินคา
และบริการท่ีเกิดข้ึนในรานคา โดยหากเปนรานคาท่ีติดต้ังเครื่องรูดบัตรในระบบ EDC ขอมูลรายการท้ังหมดจะถูกสงมา        
เรียกเก็บเงินจากบริษัทฯ ผานระบบสารสนเทศโดยอัตโนมัติ แตถาเปนเครื่องรูดบัตรในระบบ Imprinter รานคาจะตองนํา         
ใบสําเนารายการ (Sales Slip) มาขอรับชาํระเงินจากบริษัทฯ ผานทางสาขาของธนาคารกรุงไทย

KTC ทําสัญญากับรานคาสมาชิกแบบไมจํากัดอายุ  โดยมีการกําหนดแนวทางปฎิบัติตางๆ ของรานคาสมาชิก รวมท้ัง
เร่ืองการกระทําท่ีจัดอยูในขายการกระทําทุจรติ ซ่ึงแนวทางเหลานี้บริษัทฯ ไดอางอิงจากมาตรฐานท่ีกําหนดโดยวีซา และมาสเตอร
การด และมีการปรับปรงุเพ่ือใหเหมาะกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และสภาวะธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศไทย บริษัทฯ จะ    
ทําการทบทวนสัญญากับรานคาสมาชิกตางๆ เปนระยะๆ สัญญาดังกลาวยังไดระบุถึงสิทธิของบริษัทฯ ท่ีจะเรียกรองเอาจากรานคา
ในกรณีท่ีรานคาทําผิดสัญญา รวมท้ังกําหนดอัตราคาธรรมเนียมท่ีบริษัทฯ จะเรียกเก็บจากรานคาในการรับชําระคาสินคา      
และบริการดวย

3.2.2  ข้ันตอนการใหบริการ

1) การแตงต้ังรานคาสมาชิก

KTC จะติดตอรานคาตางๆ เพ่ือใหมาเปนรานคาสมาชิกของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปริมาณการรับชําระคาสินคาและ
บริการ รวมท้ังแนวโนมการเติบโตของรานคานั้นๆ เปนหลกั โดยจะกําหนดคาธรรมเนียมท่ีบริษัทฯ จะเรยีกเก็บจากการทํารายการ
กับรานคาใหสอดคลองกับปจจัยดังกลาว รวมทั้งภาวะการแขงกับธนาคาร/บริษัทรานคาอื่นๆ อยางไรก็ตาม KTC มีการกําหนด
อัตราคาธรรมเนยีมข้ันต่ําท่ี KTC จะเรียกเก็บตามประเภทของรานคา เพ่ือเปนการลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากการทําทุจรติ  
นอกจากการติดตอรานคาโดยตรงจากทางบริษัทฯ แลว ยังมีรานคาท่ีขอสมัครเปนรานคาสมาชิกกับบริษัทฯ ดวยตนเองดวย

KTC จะอนุมัติการแตงตั้งรานคาสมาชิกโดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ประเภทรานคา ทําเลท่ีต้ังและสภาพของ  
สถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ จํานวนลูกคา ปริมาณการซื้อขายสินคาและบริการ ประวัติเจาของรานคา เปนตน นอกจากนี้
KTC จะตรวจสอบขอมูลของรานคาตางๆ จากฐานขอมูลของวีซา และมาสเตอรการด หรอื ชมรมธุรกิจบัตรเครดิตไทย  (ซ่ึงเปน
สวนหน่ึงของสมาคมธนาคารไทย) นอกจากน้ียังมีการตรวจสอบไปยังหนวยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ          
รานคานั้นๆ ดวย เชน กรณีเปนรานขายอัญมณ ีก็อาจตรวจสอบไปยังตํารวจทองเท่ียวดวย

เม่ือ KTC อนุมัติใหรานคาน้ันเปนรานคาสมาชิกของบรษัิทฯ แลว บริษัทฯ จะติดต้ังเคร่ืองรูดบัตรในระบบ EDC ใหกับ
รานคา ยกเวนในบางกรณ ี อาจติดต้ังเคร่ืองรูดบัตรในระบบ Imprinter ใหรานคาเพื่อสํารองไวใชในกรณีที่ระบบ EDC ชํารุด      
เสียหาย หลังจากน้ันจะแจงไปยังสํานักงานสาขาของธนาคารกรุงไทย เพื่อใหธนาคารเปดบัญชีใหกับรานคา หรือใหเช่ือมโยง   
รานคานั้นๆ เขาระบบสารสนเทศของ KTC แลวแตกรณี



บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สวนที ่2 ขอมูลบริษัทที่ออกหลักทรัพย หนาที ่17 ของ 77

2) การอนุมัติการรับชําระคาสินคาและบริการของรานคาสมาชิก

สําหรับรานคาสมาชิกท่ีติดต้ังเครื่องรูดบัตรในระบบ EDC รานคาจะตองเชื่อมตอเขากับระบบของ KTC ผานทาง        
สายโทรศัพท หรอื Leased Line ทุกครั้งท่ีมีการรับชําระสินคาและบริการดวยบัตรเครดิต จากน้ันระบบสารสนเทศของ KTC       
จะติดตอธนาคาร/บรษัิทผูออกบัตรเพ่ือขออนุมัติการใชบัตรรายการน้ันๆ และจะสงขอมูลกลับไปยังรานคาสมาชิกทันทีท่ีรายการ
ดังกลาวไดรับการอนุมัติจากธนาคาร/บริษัทผูออกบัตร

ในกรณีที่เครื่อง EDC ชํารุด รานคาสมาชิกอาจใชเครื่องรูดบัตรในระบบ Imprinter บริษัทฯ จะกําหนดวงเงินอนุมัติสูงสุด
ท่ีรานคาสมาชิกแตละรานสามารถอนุมัติการรับชําระคาสินคาและบริการ โดยที่การรับชําระคาสินคาและบริการ ภายในวงเงิน   
ดังกลาวนั้น รานคาไมตองขออนุมัติจาก KTC แตอยางใด ท้ังน้ี การกําหนดวงเงินดังกลาว บรษัิทฯ ไดอางอิงจากมาตรฐานของวีซา 
และมาสเตอรการด โดยกําหนดวงเงินท่ีแตกตางกันไปตามประเภทของรานคา

บริษัทฯ สามารถปฏิเสธการชําระคาสินคาและบริการใหแกรานคาได ในกรณีที่พบวารานคามีการกระทําท่ีทุจริต หรือ
ปฏิบัติผิดไปจากขอตกลงท่ีรานคาใหกับผูถือบัตร ตัวอยางการกระทําที ่KTC สามารถปฏิเสธการจายเงินใหกับรานคาได เชน

� กรณีท่ีรานคาผิดนัดตอผูถือบัตร เชน กรณีที่ผูถือบัตรซื้อสินคาดวยบัตรเครดิต และมีการตกลงใหรานคาสง   สินคา
ใหผูถือบัตรภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว แตผูถือบัตรไมไดรับสินคาตามท่ีตกลงกันไว KTC ก็สามารถระงับการ 
จายเงินหรือเรียกคาสินคาน้ันคืนจากรานคาได

� กรณีรานคากระทําผิดขอตกลง เชน การท่ีรานคาพยายามรับชําระคาสินคาและบริการจากบัตรเดิมหลายครั้ง     
โดยมีเจตนาท่ีจะไมใหเกินวงเงินอนุมัติสูงสุดในแตละคร้ัง บริษัทฯ ก็สามารถปฏิเสธการชําระเงินใหกับรานคาได

� กรณีรานคาไมตรวจสอบบัตรกอนอนุมัติการใชจายนั้นๆ

อยางไรก็ตาม KTC จะตองเปนฝายรับผิดชอบความเสียหายตอธนาคาร/บริษัทผูออกบัตรอื่น ท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริต  
ของรานคาสมาชิกของบริษัทฯ โดย KTC จะตองชําระคาสินคาและบริการรายการดังกลาวน้ันไปกอน และดําเนินการเรียกรองจาก  
รานคาท่ีทุจริตดวยตนเองในภายหลัง

3) การชําระคาสินคาและบริการใหกับรานคาสมาชิก

บริษัทฯ จะเปนผูชําระเงินใหกับรานคาสมาชิกตามรายการขอรับชําระท่ีรานคาสงมาเรียกเก็บ (ไมวาจะเปนรายการ   
การใชบัตรท่ีออกโดย KTC หรอืธนาคาร/บรษัิทผูออกบัตรอ่ืนก็ตาม) โดยบริษัทฯ จะหักคาธรรมเนียมไวตามอัตราท่ีตกลงกันไวใน
สัญญา นอกจากน้ีในกรณีท่ีเปนการใชบัตรท่ีออกโดยธนาคาร/บริษัทผูออกบัตรอื่นในรานคาของ KTC บริษัทฯ จะตองชําระ      
คาธรรมเนียมบางสวน (Interchange fee) ใหกับธนาคาร/บริษัทผูออกบัตรดังกลาวอีกดวย

หลังจากน้ัน KTC จะเปนผูเรียกขอรับชาํระเงินจํานวนดังกลาวจากธนาคาร/บริษัทผูออกบัตรอื่นผานระบบการชําระเงิน 
(Settlement) ของวีซา และมาสเตอรการดอีกคร้ังหน่ึง

4) การควบคุมการกระทําทุจรติของรานคา  (Fraud Control)

เพื่อลดโอกาสการทุจริตในการใชบัตร บริษัทฯ ไดกําหนดใหรานคาสมาชิกทําการตรวจสอบความถูกตองของบัตร โดยจะ
ตองตรวจสอบความเปนเจาของบัตร เปรียบเทียบลายมือชื่อของผูถือบัตรกับลายมือชื่อท่ีลงนามไวบนบัตรเครดิต ลักษณะ       
บัตรปลอม เปนตน ซ่ึงหากพบวารานคาไมไดทําการตรวจสอบตามท่ีควรและเกิดการทุจริตข้ึน รานคาสมาชิกน้ันจะตองเปน       
ผูรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนดังกลาว

เม่ือมีการรับชําระคาสินคาและบริการผานเครื่องรูดบัตรในระบบ EDC ขอมูลท่ีบันทึกอยูในแถบแมเหล็กจะถูกตรวจสอบ
เพ่ือดูสถานะของบัตรในกรณีท่ีมีการแจงอายัดหรือแจงยกเลิก ซ่ึงบริษัทฯ สามารถกําหนดมาตรการตางๆ ใหรานคาสมาชิกทราบ
ไดวาจะตองดําเนินการอยางไรกับบัตรแตละประเภท เชน ระบุใหทําลายบัตร หรือทําการจับกุมผูใชบัตรได ดังน้ันเคร่ืองรูดบัตร
ระบบ EDC จึงมีสวนชวยในการปองกันการกระทําทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ
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คาใชจายของ KTC ท่ีเกิดจากการกระทําทุจริตของรานคาอยูในระดับตํ่า โดยมีปริมาณการกระทําทุจริตสําหรับงวด        
6 เดือน สิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2545 เปน 1.5 ลานบาท ในขณะท่ีไมมีรายการดังกลาวสําหรบัป 2543-2544

3.3 ธุรกิจสินเช่ือธนวัฏบัตรเครดิต (Circle Loan)

สินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิตเปนบริการซ่ึงผูถือบัตรท่ีสมัครรับบริการ จะสามารถเลือกท่ีจะขอกูเงินไดเพิ่มเติมจากวงเงิน      
ท่ี KTC อนุมัติสําหรับการใชบัตรเครดิต มีลักษณะคลายกับวงเงินกูเบิกเกินบัญชีท่ีธนาคารกร ุงไทยมีใหแกลูกคาของธนาคาร    
กรุงไทย โดยวงเงินท่ีผูถือบัตรสามารถขอเบิกใชไดจะถูกกําหนดไวลวงหนา ซ่ึงท่ัวไปแลวจะเทากับวงเงินสําหรบัการใชบัตรเครดิต 
ที่ผูถือบัตรไดรับ สินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิตทั้งหมดนี้บริษัทฯ รับโอนมาจากธนาคารกรุงไทย

อยางไรก็ตาม KTC ไมมีนโยบายท่ีจะขยายการใหบริการสนิเชือ่ธนวัฏบัตรเครดิตอีกตอไป การดําเนินการในปจจุบัน  
เปนเพียงการใหบริการกับผูถือบัตรท่ียังคงมีบัญชีอยูและรับชําระสินเชื่อดังกลาวเทาน้ัน โดยไมมีการใหสินเชื่อแกผูถือบัตรใหม   
ท้ังน้ีเน่ืองจากบริษัทฯ มีแผนท่ีจะพัฒนาการใหบรกิารทางการเงินสวนบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงตรงกับความตองการของตลาดมากกวา เชน    
สินเชื่อสวนบุคคล (Personal Loan) มาทดแทน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ

3.3.1 ประเภทการใหบริการ

สินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิตเปนสินเชื่ออีกแบบหน่ึงท่ีใหทางเลือกในการเบิกเงินสดกับผูถือบัตรเครดิตท่ีมีบัญชีธนวัฏ     
บัตรเครดิต โดยสามารถเบิกไดจากสาขาของธนาคารกรงุไทยและจากเครือ่งเบิกถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) สินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิต  
จึงมีลักษณะคลายกับการใหผูถือบัตรเครดิตเบิกเงินสดลวงหนา แตเดิมกอนการโอนสินทรัพยจากธนาคารกรุงไทยมายัง KTC 
บริการสินเช่ือธนวัฏบตัรเครดิตจะผูกติดกับบัญชเีงินฝาก หรือบัญชเีบิกเกินบัญชีของผูถือบัตรท่ีเปดไวกับธนาคารกรุงไทย เม่ือมี
การเบิกเงินสดโดยเลือกท่ีจะใชวงเงินธนวัฏบัตรเครดิตแทนการเบิกเงินสดลวงหนา (Cash Advance) จากวงเงินบตัรเครดิต 
บริษัทฯ จะทําการตัดบัญชีเงินฝากของผูถือบัตรทันทีหากผูถือบัตรมีเงินอยูในบัญชี แตถาในขณะน้ันบัญชขีองผูถือบัตรไมมีเงิน 
จํานวนเงินที่เบิกไปก็จะปรากฏเปนยอดติดลบในบัญช ีหรอืหมายถึงธนาคารกรุงไทยไดใหสินเช่ือเงินเบิกเกินบัญชีน่ันเอง นอกจาก
น้ีสําหรับผูถือบัตรท่ีมีบัญชีธนวัฏบัตรเครดิต ยอดหน้ีท่ีคางชําระคาใชจายบัตรเครดิตน้ันก็จะถูกโอนใหมาเปนลูกหน้ีธนวัฏบัตร
เครดิตแทนการเปนลูกหน้ีบัตรเครดิต

เมื่อมีการโอนลูกหนี้บัตรเครดิต และธนวัฏบัตรเครดิตมายัง KTC บัญชเีงินเบิกเกินบัญชีของผูถือบัตรท่ีมีวงเงินธนวัฏ
บัตรเครดิต ไดถูกโอนจากเดิมที่เปนบัญชีกับธนาคารกรุงไทยมาเปนการเปดบัญชีกับบริษัทฯ แทน  โดยบริษัทฯ จะเปนผูใหสินเชื่อ
แกผูถือบัตรตอไป

3.3.2 ข้ันตอนการใหบริการสนิเช่ือธนวัฏบัตรเครดิต

เน่ืองจากบริษัทฯ ไมมีการใหสินเชื่อประเภทน้ีกับผูถือบัตรใหม ข้ันตอนการใหบริการจึงเริ่มท่ีการอนุมัติการเบิกเงิน    
ทุกคร้ังท่ีผูถือบัตรเลือกเบิกเงินสดจากวงเงินธนวัฏบัตรเครดิต โดย KTC จะทําการตรวจสอบวาบัญชีผูถือบัตรรายนั้นวายังมีวงเงิน
ธนวัฏบัตรเครดิตเหลือพอสําหรับการเบิกในครัง้น้ันหรือไม แลวจึงอนุมัติการเบิกเงินสดน้ันๆ ผูถือบัตรสามารถชําระบัญชีธนวัฏ
บัตรเครดิตไดดวยวิธีการเดียวกับการชําระคาใชจายบัตรเครดิต จากนั้น บริษัทฯ จะติดตามหน้ีธนวัฏบัตรเครดิตเชนเดียวกันกับ
การติดตามหน้ีบัตรเครดิต
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3.4 ธุรกิจการบริการธุรกิจบัตร

ธุรกิจการบริการธุรกิจบัตรของ KTC (ซ่ึงรวมถงึการใหบรกิารดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับบัตรเครดิตและบัตรประเภทอ่ืน) 
ประกอบดวยธุรกิจหลัก 2 ดาน คือ การรับจางบรหิารบัตรเครดิต/บัตรเดบิตท่ีไมไดรับโอนมาใหกับธนาคารกรุงไทย (ตามสัญญา
วาจางบริหารธุรกิจบัตรเครดิต) และธุรกิจอืน่ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใหบรกิารบัตรเครดิต

เน่ืองจากเดิม KTC เปนบริษัทรับจางบริหารบัตรทุกประเภทใหกับธนาคารกรุงไทย ซ่ึงการรับจางบริหารนี้จะรวมไปถึง
การบริหารบัตรเดบิตดวย โดยในสวนของบัตรเดบิตนี ้ KTC รับบริหารทางดานการทําการตลาด การผลิตบัตร การควบคุม      
การกระทําทุจริต การเรียกเก็บระหวางธนาคารในกรณีท่ีมีการปฏิเสธการชาํระรายการคาใชจาย รวมไปถึงการใหบริการ       
ศูนยบริการขอมูลทางโทรศัพทท่ีเก่ียวกับบัตรเดบิต (Call Center)

สําหรับการวางแผนการใชจายดานการทําการตลาดสําหรับบัตรเดบิตนั้น KTC จะเปนผูวางแผนโฆษณาตางๆ รวมท้ัง
สํารองจายคาใชจายท่ีเกิดข้ึน แผนการตลาดและงบประมาณท่ีต้ังไว จะตองเสนอใหกับคณะกรรมการของธนาคารกรุงไทย       
เปนผูพิจารณาอนุมัติ เม่ือธนาคารกรุงไทยอนุมัติงบประมาณดังกลาวแลว KTC ก็จะเบิกเงินจากทางธนาคารกรุงไทยเปนรายเดือน 
โดยอาจ     ปรบัลดจํานวนเงินท่ีเบิกจายลงบาง หากคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงตํ่ากวางบประมาณที่ประมาณการไวในคราวแรก

สวนข้ันตอนในการใหบริการดานการผลิตบัตรเดบิตน้ีจะมีลักษณะงานเหมือนกับการผลิตบัตรเครดิต ตางกันเพียงแค  
ขอมูลบางสวนท่ีใชในการผลิตบัตรจะมาจากสาขาของธนาคารกรุงไทยโดยตรง ในขณะท่ีขอมูลบางสวนมาจากบริษัทฯ จากนั้น 
KTC จะทําการวาจาง KCS ใหพิมพตัวนูนและบันทึกขอมูลผูถือบัตรลงในแถบแมเหล็ก และเม่ือไดรับบัตรจาก KCS แลว KTC จะทํา
การสงมอบบัตรใหผูถือบัตรตอไป

ตอมาเม่ือธนาคารกรุงไทยมีนโยบายท่ีจะลดการถือหุนใน KTC ใหตํ่ากวารอยละ 50 และโอนสินทรัพยท่ีเก่ียวของกับ
ธุรกิจบัตรเครดิตใหกับ KTC แตในสวนของธุรกิจบัตรเดบิตยังคงเปนของธนาคารกรุงไทยอยูน้ัน ธนาคารจึงวาจาง KTC ใหทําการ
บริหารตอไป โดยธนาคารกรุงไทยไดทําสัญญาวาจาง KTC ใหเปนผูบริหารบัตรเดบิตของธนาคารแตเพียงผูเดียว โดยสัญญา      
ดังกลาวระบุระยะเวลาการวาจางไว 15 ป จากวันทําสัญญาโอนสินทรัพย หากธนาคารกรุงไทยจะประกอบธุรกิจบัตรอื่นๆ 
ธนาคารกรุงไทยจะตองจางใหบริษัทฯ ทําการบริหารธุรกิจบัตรดังกลาว  ซ่ึงการวาจางดังกลาวน้ี ธนาคารกรงุไทยตกลงชาํระ     
คาจางเปนรายไตรมาส โดยขอบเขตการใหบริการกับธนาคารกรุงไทยยังคงเปนการผลิตบัตร และการทําการตลาดใหกับ       
บัตรเดบิต (รายละเอียดขอ 11 รายการระหวางกัน)

3.5 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ

3.5.1 แหลงเงินทุน
เม่ือบริษัทฯ ไดรับโอนสินทรัพยลูกหน้ีจากธนาคารกรุงไทยแลว ธุรกิจของบริษทัฯ ไดเปลี่ยนไปเปนการใหสินเชื่อ      

ดวยตนเอง ดังน้ันบริษัทฯ จึงตองหาแหลงเงินทุนเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการใหสินเช่ือ

KTC จัดหาเงินทุนจาก 2 แหลง ไดแก สวนของผูถือหุน และหน้ีสิน โดย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯ มี       
สวนของผูถือหุนท้ังหมด 186.3 ลานบาท ซ่ึงประกอบดวยทุนจดทะเบียนและชําระแลว 50 ลานบาท และกําไรสะสม 136.3 ลาน
บาท (ตามท่ีปรากฏในงบการเงินท่ีสอบทานโดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน) และมีหน้ีสินท้ังหมด 4,630.8 ลานบาท

ทางดานหนี้สินนั้น ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545 KTC ไดรับอนุมัติวงเงินกูจากธนาคารกรุงไทยจํานวน 9,030 ลานบาท 
แบงเปนวงเงินท้ังหมด 3 วงเงินไดแก เงินกูเบิกเกินบัญชี 30 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียท่ีอางอิงจากอัตราการเบิกถอน      
เกินบัญชีสําหรบัลูกคาช้ันดี (MOR) (ปจจุบัน อัตราดอกเบี้ย MOR เทากับรอยละ 7.75 ตอป) วงเงินกู 8,000 ลานบาท โดยมี
อัตราดอกเบ้ียท่ีอางอิงจาก MLR (ปจจุบัน อัตราดอกเบี้ย MLR เทากับรอยละ 7.25 ตอป) และวงเงินกูระยะสั้น 1,000 ลานบาท 
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โดยมีอัตราดอกเบ้ียท่ีอางอิงจากอัตรา Treasury Yield Curve (ปจจุบัน อัตราดอกเบ้ีย Treasury Yield Curve เทากับประมาณรอย
ละ 2 ถึง 3.5 ข้ึนอยูกับระยะเวลาของต๋ัวเงิน)

หลังจากการโอนสินทรัพยมายัง KTC แลว บริษัทฯ ไดเบิกถอนเงินตามวงเงินท่ีไดรับจากธนาคารกรุงไทย โดย ณ วันท่ี 
26 กันยายน 2545 ไดออกตั๋วสัญญาใชเงินตามวงเงิน 1,000 ลานบาท ครบถวนแลว สวนวงเงินกู 8,000 ลานบาท บริษัทฯ   
ไดออกตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 3,613.77 ลานบาท เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2545 คณะกรรมการบรหิารธนาคารกรงุไทยได
อนุมัติแบงวงเงินกู 8,000 ลานบาทดังกลาว ออกเปน 2 วงเงิน ไดแก 3,500 ลานบาท และ 4,500 ลานบาท โดยกําหนดอัตรา     
ดอกเบ้ียอางอิงจาก Treasury Yield Curve และ MLR ท้ังน้ี ในปจจุบัน บริษัทฯ ไดออกต๋ัวสัญญาใชเงินจากท้ังสองวงเงินดังกลาว 
รวมเปนจํานวน 4,423.77 ลานบาท

แมวาบริษัทฯ จะไดรับการอนุมัติวงเงินจากธนาคารกรุงไทยเต็มวงเงินกูสูงสุดตอราย (Single Lending Limit) ไมเกิน 
รอยละ 25 ของเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ของธนาคารกรุงไทย (ในปจจุบันคิดเปนประมาณ 14,000 ลานบาท) แตบริษัทฯ ก็ไดกําหนด
นโยบายท่ีจะไมพึ่งพาแหลงเงินทุนแหลงใดแหลงหน่ึงมากเกินไป โดยขณะนี้บริษัทฯ อยูในระหวางการพิจารณาหาแหลงเงินทุน
หมุนเวียนอื่นๆ เชน การออกตราสารหน้ีเพื่อระดมทุนจากนักลงทุนและ/หรือประชาชนท่ัวไป และการกูยืมเงินจากสถาบัน      
การเงินอื่น

3.5.2 การจัดหาบัตรเครดิต

เน่ืองจากส่ิงท่ี KTC จะตองจัดหาใหกับผูถือบัตร คือ บัตรเครดิตพรอมดวยขอมูลของผูถือบัตรท่ีบรรจุอยูในแถบแมเหล็ก 
ดังน้ันบริษัทฯ จึงไดวาจางและจัดซ้ือจากหนวยงานภายนอกเพ่ือการจัดทําบตัรเครดิตโดยแยกเปนแตละข้ันตอนดังน้ี

1) การส่ังซ้ือบัตรเปลา (Blank Card) เปนบัตรพลาสติกท่ี KTC สั่งผลิตตามรูปแบบที่ KTC ตองการ บรษัิทท่ีรับผลิตบัตร
เปลาจะตองเปนบริษัทท่ีไดรับการรับรอง (Certified) จากทางวีซาและมาสเตอรการดเทานั้น ซ่ึงในประเทศไทย           
มี 2 บริษัทหลักดวยกัน คือ บริษัท ดีแซด ไทยแลนด จํากัด และ บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี พริน้ต้ิง จํากัด (มหาชน) 
โดย KTC จะดําเนินการประมูลและคัดเลือกโดยพิจารณาจากราคาเปนหลัก เนื่องจากไดมีการกําหนดมาตรฐานการผลิต
บัตรเปลาไวแลว

การพิมพตัวนูน (Emboss) และการบันทึกขอมูลลงในแถบแมเหล็ก ขอมูลของผูสมัครจะไดรับการพิมพตัวนูนบนบัตร และ
ทําการบันทึกขอมูลผูถือบัตรลงในแถบแมเหล็ก โดย KCS

3) การบรรจุบัตรและสงมอบใหผูถือบัตร บัตรท่ีพิมพและบันทึกขอมูลแลวจะถูกนําใสซองรวมกับคูมือสําหรับผูถือบัตร 
รวมทั้งเอกสารทางการตลาดตางๆ และจัดสงบัตรใหแกผูถือบัตรทางไปรษณียลงทะเบียน

3.5.3  การจัดหาเคร่ืองรูดบัตรเครดิต

เคร่ืองรูดบัตรเครดิตท่ีบริษัทฯ ใชในการใหบริการนั้น มีท้ังเคร่ืองท่ีเปนของบริษัทฯ เอง และเครือ่งท่ี KTC ไดรับจาก
ธนาคารกรุงไทยพรอมกับการโอนลูกหนี้บัตรเครดิตและธนวัฏบัตรเครดิตมายังบริษัทฯ จํานวน 2,684 เคร่ือง นอกจากน้ี เม่ือ
บริษัทฯ ตองการเคร่ืองรูดบัตรเครดิตเพ่ิมเติม บริษัทฯ จะจัดหาเคร่ืองโดยการซ้ือ หรือเชาจากผูจัดจําหนายและผูใหเชาเคร่ือง

KTC มีนโยบายท่ีจะติดต้ังเคร่ืองรูดบัตรเฉพาะเคร่ืองในระบบ EDC ท้ังน้ี เน่ืองจากเคร่ืองในระบบ EDC สามารถทํา     
รายการไดหลากหลายกวาเครื่องในระบบ Imprinter เชน สามารถอานขอมูลจากแผงวงจรขอมูลได (Microprocessing Chip)   
นอกจากนี ้ ยังทําให KTC สามารถใหบริการรานคาไดรวดเร็วข้ึน และลดโอกาสที่จะเกิดรายการทุจริตจากรานคาสมาชิก KTC จึง 
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ไมมีความจําเปนจะตองจัดหาเคร่ือง Imprinter มากนัก อยางไรก็ตาม หากจะตองมีการจัดซื้อเครื่องรูดบัตรในระบบ Imprinter 
บริษัทฯ จะใชวิธีเปดประมูลเพื่อใหผูขายเสนอราคามาใหบริษัทฯ พิจารณา

3.6 การตลาดและภาวะอุตสาหกรรม

3.6.1 ธุรกิจการใหสินเช่ือบัตรเครดิตและสินเช่ือเพ่ือผูบริโภค (Consumer Finance)
3.6.1.1 ความตองการสินเช่ือและแนวโนมในอนาคต

การใหบรกิารสินเช่ือเพ่ือผูบริโภค หรือ Consumer Finance เดิมจะจํากัดอยูเพียงการใหบรกิารสินเช่ือเพียงไมก่ีประเภท
เทาน้ัน เชน การใหสินเชื่อบัตรเครดิต หรือการใหสินเชื่อเงินผอนซ้ือรถยนต แตในขณะน้ี ขอบเขตการใหบริการสินเชื่อ            
เพื่อผูบริโภคไดขยายขอบเขตไปถึงการใหบริการสินเชื่อสวนบุคคล (Personal Loan) สินเชื่อเพื่อการซ้ือเงินผอน (Asset 
Financing) และสินเชื่อเชาซ้ือ (Hire Purchase) ซ่ึงบริการเหลาน้ี ยังเปนแนวคิดท่ีคอนขางใหมสําหรับตลาดการเงินใน     
ประเทศไทย การแนะนําบริการเหลานี ้ ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกในการใชจายอุปโภคและบริโภคมากข้ึน โดยมีทางเลือกในการ  
นํารายไดในอนาคตมาใชในปจจุบันได ยอดการใชจายสวนบุคคลจึงเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง

2541 2542 2543 2544 อัตราการ
เติบโต

(41-44)

อัตราการ
เติบโต

(42-44)
การใชจายสวนบุคคล
(ลานบาท)

2,505,312 2,591,129 2,751,901 2,903,521 5.0% 5.9%

อัตราการเติบโต (%ตอป) 3.43% 6.20% 5.51%
เงินใหสินเช่ือรายยอย*
(ลานบาท)

231,394.89 212,375.30 181,158.57 189,324.82 (6.2%) (4.7%)

อัตราการเติบโต (%ตอป) (8.22%) (14.70%) 4.51%
* การใหสินเช่ือรายยอยของธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุน ไมรวมสินเช่ือท่ีอยูอาศัย
ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เม่ือพิจารณายอดการใชจายผานบัตรเครดิต ในชวงเวลาเดียวกัน จะเห็นวาแนวโนมการใชบัตรเครดิตเพิ่มข้ึน          
อยางตอเน่ือง กลาวคือ ผูบริโภคไดเปล่ียนพฤติกรรมในการใชจายสําหรบัการอุปโภคและบริโภค จากเดิมซ่ึงอาจเปนการชําระ   
คาสินคาและบริการดวยเงินสดมาเปนการใชบัตรเครดิตมากข้ึน ซ่ึงเชื่อวา สวนหนึ่งเปนผลมาจากความเชื่อมั่นของผูบริโภคที ่  
เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีอัตราดอกเบ้ียเงินฝากยังคงอยูในระดับต่ํา ประกอบกับการจูงใจของผูใหบรกิารโดยการใหสิทธิประโยชนตาง ๆ 
แกผูถือบัตร เชน การลดราคาคาสินคาและบริการ ซ่ึงทําใหการใชจายผานบัตรเครดิตเพ่ิมข้ึนกวารอยละ 17 ตอป ต้ังแตป 2541 
ถึง 2544
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2541 2542 2543 2544 อัตราการ
เติบโต

(41-44)

อัตราการ
เติบโต

(42-44)
การใชจายผานบัตร
เครดิต* (ลานบาท)

89,461.18 91,672.22 106,500.19 144,416.43 17.3% 25.5%

อัตราการเติบโต (%ตอป) 2.47% 16.17% 35.60%
การใชจายผานบัตร
เครดิต*ตอจํานวน
ประชากรท่ีมีรายไดเกิน
กวา 15,000 บาท/เดือน
(บาท/เดือน/คน)

6,268.5 6,065.4 6,568.7 10,475.0 18.7% 31.4%

อัตราการเติบโต (%ตอป) (3.24%) 8.30% 59.47%
การใชจายสวนบุคคล
(ลานบาท)

2,505,312 2,591,129 2,751,901 2,903,521 5.0% 5.9%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตอป
(%)

4.5% 3.0% 2.5% 1.8%

สัดสวนเงินใชจายผานบัตร
เครดิต*ตอการใชจายสวน
บุคคล (%)

3.57% 3.54% 3.87% 4.97%

* บัตรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย
ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานสถิติแหงชาติ
Reuters

ในขณะท่ีสินเชือ่เพ่ือผูบริโภคมีแนวโนมลดลง สินเชื่อบัตรเครดิต และอัตราสวนสินเช่ือบัตรเครดิตตอสินเชือ่เพ่ือผูบริโภค
กลับมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนทุกป เชื่อวาสวนหน่ึงเปนผลจากการเปลี่ยนจ ากการ กูยืมเงินนอกระบบมาเปนการใชบริการบัตรเครดิต
แทน ซ่ึงมีปจจัยเสริมมาจากการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึน มีการสงเสริมการขายและแนะนําบริการตางๆ ใหผูบริโภคไดรูจักมากข้ึน ทําให
ผูบริโภคมีทางเลือกในการกูยืมเงินมากข้ึน รวมท้ังไดรับความสะดวกมากข้ึนในการกูยืมเงิน
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2541 2542 2543 2544 อัตราการ
เติบโต

(41-44)

อัตราการ
เติบโต

(42-44)
เงินใหสินเช่ือบัตรเครดิต*
(ลานบาท)

44,983.69 33,644.87 32,596.61 41,018.46 (3.0%) 10.4%

อัตราการเติบโต (%ตอป) (25.21%) (3.12%) 25.84%
อัตราสวนเงินใหสินเช่ือ
บัตรเครดิต*ตอการใชจาย
ผานบัตรเครดิต* (%)

50.3% 36.7% 30.6% 28.4%

เงินใหสินเช่ือรายยอย
(ลานบาท)

671,468 611,032 553,216 555,029 (6.2%) (4.7%)

สัดสวนเงินใหสินเช่ือบัตร
เครดิต*ตอเงินใหสินเช่ือ
รายยอย (%)

6.7% 5.5% 5.9% 7.4%

* บัตรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย
ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นอกจากน้ี การขยายตัวทางดานสินเชื่อบัตรเครดิต และการใชจายผานบัตรเครดิตยังเปนผลมาจากการเพิ่มข้ึนของ
จํานวนบัตรเครดิตอยางตอเน่ืองต้ังแตป 2542 เปนตนมา โดยเพ่ิมจาก 1.91 ลานบัตร ณ สิ้นป 2542 เปน 2.57 ลานบัตร     
ณ สิ้นป 2544 หรอื ประมาณรอยละ 25.5 ตอป ท้ังน้ีเม่ือพิจารณาจํานวนบัตรเครดิตตอจํานวนผูท่ีมีรายไดสูงกวา 15,000 บาท 
(ตามเกณฑเดิมท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด) จะเห็นวาจํานวนบัตรตอประชากรที่มีรายไดมากกวา 15,000 บาทเพ่ิมข้ึน
อยางมาก

2541 2542 2543 2544 อัตราการ
เติบโต

(41-44)

อัตราการ
เติบโต

(42-44)
จํานวนบัตรเครดิต*
(บัตร)

1.91 1.63 1.77 2.57 10.4% 25.5%

อัตราการเติบโต (%ตอป) (14.6%) 8.4% 45.4%
จํานวนบัตรเครดิต*ตอ
ประชากรท่ีมีรายไดสูงกวา
15,000 บาท (บัตรตอ
คน)

1.60 1.29 1.31 2.24 11.7% 31.4%

อัตราการเติบโต (%ตอป) (19.3%) 1.0% 71.0%
* บัตรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย
ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานกันายกรัฐมนตรี
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ธุรกิจบัตรเครดิตของ KTC ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2541

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2542

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2543

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2544

ณ วันที่ 30
มิถุนายน
2545

การใชจายผานบัตรเครดิตใน
อุตสาหกรรม* (ลานบาท)

89,461.18 91,672.22 106,500.19 144,416.43 86,658.12

การใชจายผานบัตรเครดิตของ KTC (1)

(ลานบาท)
5,864.94 8,449.25 6,395.35

การใชจายผานบัตรเครดิตของ KTC
ตอการใชจายผานบัตรเครดิตใน
อุตสาหกรรม

5.51% 5.85% 7.38%

เงินใหสินเช่ือบัตรเครดิตใน
อุตสาหกรรม* (ลานบาท)

44,983.69 33,644.87 32,596.61 41,018.46 43,968.38

ลูกหน้ีบัตรเครดิตสทุธิของ KTC(2)

(ลานบาท)
1,429.84 2,191.08 2,966.01

ลูกหน้ีบัตรเครดิตสทุธิของ KTC ตอเงิน
ใหสินเช่ือบัตรเครดิตในอุตสาหกรรม

4.39% 5.34% 6.75%

จํานวนบัตรเครดิตในอุตสาหกรรม* 
(ลานบัตร)

1.91 1.63 1.77 2.57 2.77

จํานวนบัตรเครดิตของ  KTC**(2) 

(ลานบัตร)
0.12 0.17 0.26

จํานวนบัตรเครดิตของ KTC ตอ
จํานวนบัตรเครดิตในอุตสาหกรรม

6.78% 6.61% 9.39%

* บัตรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย จากธนาคารแหงประเทศไทย
** จํานวนบัตรและจํานวนบัญชีที่คางไมเกิน 89 วัน
ท่ีมา : (1) ฐานขอมูลบริษัทฯ

(2) งบการเงินประหนึ่งทําใหม

จากตารางดานบน จะเห็นวา KTC มีสวนแบงตลาดเพ่ิมข้ึน ไมวาจะเปนทางดานการใชจายผานบัตรเครดิต ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 
รอยละ 5.51 ณ สิ้นป 2543 เปนรอยละ 7.38 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545 ยอดลูกหน้ีบัตรเครดิตสุทธิเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 4.39 
ในป 2543 เปนรอยละ 6.75 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545 และทางดานจํานวนบัตรเครดิต ซ่ึงขยายจากสวนแบงตลาด         
รอยละ 6.78 ในป 2543 เปนรอยละ 9.39 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545 สาเหตุท่ี KTC มีอัตราการเติบโตท่ีสูงกวา            
อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม สวนหนึ่ง เนื่องมาจากการท่ีบริษัทฯ เริ่มดําเนินธุรกิจจากฐานเริ่มแรกท่ีมีขนาดเล็ก เม่ือ 
ประกอบกับการท่ีบริษัทฯ มีผูบริหารท่ีใหความสนใจและมุงเนนการขยายธุรกิจบตัรเครดิตเปนหลัก นโยบายการคิดดอกเบี้ยใน
ระดับท่ีต่ํากวาคูแขงรายอ่ืน การมีเครือขายใหบริการท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ การดําเนินกลยุทธทางการตลาดในเชิงรุก โดยงดเวน
คาธรรมเนียมแรกเขาและคาธรรมเนียมรายป    ตลอดชีพรวมท้ังมีการปรับลดเกณฑรายไดต่ําสุดของผูถือบัตรปจจัยเหลาน้ี ทําให
การขยายตัวของธุรกิจ KTC เปนไปอยางรวดเร็ว และมีสวนแบงการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน

3.6.1.2 โครงสรางอุตสาหกรรมบัตรเครดิต

1) การแบงตลาด (Segmentation)

สําหรับประเทศไทย ธุรกิจบัตรเครดิตในปจจุบันแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีมีรายไดสูง และ กลุมท่ีมีรายไดปานกลาง 
โดยมีเกณฑแบงอยูท่ีระดับรายไดประมาณ 15,000 บาท สภาวะตลาดท้ัง 2 กลุมน้ีอยูในภาวะท่ีตางกัน เน่ืองจากท่ีผานมา 
ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดเกณฑในการอนุมัติบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชยไววา ผูถือบัตรตองมีรายไดข้ันต่ํา   
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15,000 บาท และมีอายุไมนอยกวา 22 ป จึงเปนการจํากัดตลาดใหอยูเพียงกลุมท่ีมีรายไดสูง อยางไรก็ตาม เมื่อมีผูประกอบการ
รายใหมท่ีไมใชธนาคารพาณิชย ซ่ึงไมอยูภายใตการควบคุมของธนาคารแหงประเทศไทย ไดแก บริษัท อิออน ธนสินทรัพย    
(ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) และ บริษัท จีอ ีแคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด เขามาเจาะลูกคากลุมท่ีมีรายไดปานกลาง ซ่ึงไม
เคยไดรับบริการเหลาน้ีมากอน ลูกคาในกลุมน้ีจึงเริ่มรูจักและคุนเคยกับการใชบัตรเครดิต รวมไปถึงผลิตภัณฑทางการเงิน      
ดานสินเชื่อเพื่อผูบริโภค (Consumer Finance) อื่นๆ มากข้ึน ตลาดกลุมท่ีมีรายไดปานกลาง จึงเร่ิมเกิดและพัฒนาข้ึนพรอมกับ
บริษัทเหลานี ้ตอมาในชวงตนป 2545 เม่ือธนาคารแหงประเทศไทยยกเลิกการกําหนดคุณสมบัติของผูถือบัตรมาเปนการอนุญาต
ใหธนาคารพาณิชยแตละแหงกําหนดรายไดข้ันต่ําเอง (แตยังคงกําหนดใหผูถือบัตรตองมีอายุมากกวา 20 ป) ธนาคารพาณิชยจึง
หันมาใหความสนใจกับตลาดกลุมท่ีมีรายไดปานกลางมากข้ึน

จํานวนประชากร
(ลานคน) ตามกลุมรายได

(บาท)

2540 2541 2542 2543 อัตราการขยายตัว
(40-43)

ต่ํากวา 7,500 26.86 27.14
7,501 – 15,000

31.29 30.30
2.74 2.91

-1.3%

15,001 – 20,000 0.63 0.57 0.62 0.69 2.9%
สูงกวา 20,000 0.59 0.62 0.64 0.66 4.0%
ระบุไมได 0.22 0.16 0.20 0.25 4.1%
รวม 32.74 31.65 31.05 31.65 -1.1%

ท่ีมา :  สํานักงานสถิติแหงชาติ

เม่ือพิจารณาการกระจายรายไดของกลุมผูทํางานจะพบวามีประชากรสูงถึง 2.9 ลานคนท่ีมีรายไดอยูในระหวาง 7,500 
ถึง 15,000 บาท และเพียง 1.4 ลานคน ท่ีมีรายไดอยูในกลุมท่ีมีรายไดสูง ในขณะที่มีจํานวนผูใหบริการกลุมตลาดเปาหมายใน
กลุมนี้เปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนธนาคารพาณิชยทุกแหง รวมไปถงึบรษัิทตางๆ เชน อเมริกันเอ็กซเพรส ไดเนอรสคลับ ในขณะ
ท่ีกลุมผูมีรายไดปานกลางน้ัน มีเพียงบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) และ บริษัท จีอ ี แคปปตอล 
(ประเทศไทย) จํากัด ใหบริการเทานั้น

เน่ืองจากตลาดบัตรเครดิตท้ัง 2 ตลาดน้ี มีพัฒนาการที่แตกตางกัน จํานวนผูแขงขันท่ีแตกตางกัน สภาวะตลาดใน
ปจจุบันจึงตางกันดวย ตลาดในกลุมผูท่ีมีรายไดสูง เปนตลาดที่มีการพัฒนามานานแลว  มีผูใหบริการจํานวนมาก ตลาดจึง เขาสู
ข้ันอ่ิมตัว อัตราการเจาะตลาด (Penetration Rate) อยูในระดับสูง การขยายขนาดตลาดในลูกคากลุมน้ีจึงมีคอนขางจํากดั เม่ือ
เทียบกับตลาดกลุมผูมีรายไดปานกลาง ซ่ึงเปนตลาดท่ีเกิดใหมและยังมีอัตราการเจาะตลาดท่ีคอนขางต่ํา

นอกจากน้ียังมีความแตกตางกันทางดานพฤติกรรมการใชบัตรของผูถือบัตรท้ัง 2 กลุม เชน พฤติกรรมการใชจายผาน 
บัตรเครดิต กลุมผูท่ีมีรายไดสูงมักจะเปนกลุมท่ีมีการใชบัตรแบบชําระยอดบัตรเครดิตเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให 
(Transactor) จึงมักเปนกลุมท่ีไมตองเสียดอกเบ้ียหรือคาปรับใดๆ ใหกับผูใหบริการ กลุมนี้จะใหความสําคัญกับราคาคาบริการ
เปนหลัก และจะเปลี่ยนบัตรเครดิตของธนาคาร/บริษัทผูออกบัตรแหงหน่ึงไปเปนอีกแหงหน่ึงไดงายมาก หากไดรับขอเสนอ       
ที่นาสนใจกวา

กลุมผูท่ีมีรายไดปานกลาง โดยท่ัวไปจะมีพฤติกรรมการใชบัตรท่ีเปนลกัษณะผอนชําระ หรอื Revolver แทนท่ีจะเปน   
การชําระเต็มจํานวนแบบกลุมผูมีรายไดสูง ผูถือบัตรในกลุมนี้ไมไดใหความสําคัญกับอัตราดอกเบี้ย และอัตราคาบริการมากนัก แต
จะเนนทางดานการบริการท่ีสะดวกสบาย เชน การรับสมัครและอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตท่ีรวดเร็ว การมีเครือขายท่ีกวางขวาง
ครอบคลุม สามารถใชบัตรไดหลายแหง มีการใหบริการอยางท่ัวถึง มีจุดบริการ และรบัชําระเงินมากเพียงพอ

ทางดานการคิดอัตราดอกเบ้ียน้ัน โดยท่ัวไป ดอกเบ้ียบัตรเครดิต (รวมเบ้ียปรับและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ) จะคิดอยูใน  
ชวงประมาณรอยละ 17-28 ซึ่งคิดเปนสวนตางอัตราดอกเบี้ย (Interest Margin) ท่ีสูงกวาของธนาคารพาณิชย อยางไรก็ตาม
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อัตราดอกเบ้ียท่ีสูงน้ี สะทอนถึงลักษณะธุรกิจที่มีความเสี่ยงมากกวาธนาคารพาณิชยพอสมควร เน่ืองจากการปลอยกูบัตรเครดิต
น้ันเปนการปลอยกูแบบไมมีหลักประกันใดๆ ท้ังส้ิน แมวาโดยท่ัวไปแลว ผูถือบัตรมีแนวโนมท่ีจะพยายามชาํระคืนหน้ีบัตรเครดิต
กอนหน้ีอ่ืนๆ และระยะเวลาท่ีปลอยกูคอนขางส้ัน คือต่ํากวา 1 ป ดังนั้นปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหผูใหบริการบัตรเครดิตประสบ  
ความสําเร็จจงึข้ึนอยูกับความสามารถในการต้ังวงเงินสินเช่ือท่ีเหมาะสม และความสามารถในการติดตามทวงหนี้ที่มีประสิทธิภาพ

2) ผูใหบริการ

สําหรับตลาดบัตรเครดิตกลุมผูท่ีมีรายไดสูง คูแขงท่ีสําคัญ คือ ธนาคารพาณิชยตางๆ ท้ังธนาคารไทย และ ตางประเทศ 
เชน ธนาคารซิต้ีแบงก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย อยางไรก็ตามผูใหบริการเหลาน้ีไมได
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกิจหลัก

สวนในตลาดกลุมผูที่มีรายไดปานกลาง  ผูใหบรกิารท่ีสําคัญ คือ บริษัท จีอ ีแคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท 
อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) ซ่ึงก็ยังมีการใหบรกิารทางดานสนิเช่ือเพ่ือผูบริโภค (Consumer Finance)  
แบบอื่นๆ ควบคูไปดวย นอกจากน้ีท้ัง 2 บริษัทนี ้ ยังมีการใหเงินกู การใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ ซ่ึงเปนบรกิารทางการเงินท่ี     
เจาะลูกคาในกลุมผูท่ีมีรายไดปานกลางดวย

3) ภาวะการแขงขัน

เน่ืองจากธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกิจท่ีตองมีการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) ผูใหบริการจึงจําเปนที่จะตอง
รักษาสวนแบงตลาดของตนไว รวมไปถึงการพยายามเพ่ิมสวนแบงตลาดของตนอยางตอเน่ือง

สําหรับการแขงขันในตลาดระดับกลุมผูมีรายไดสูง ซ่ึงตลาดเริ่มอิ่มตัวแลว และกลุมลูกคาเปาหมายใหความสําคัญ      
กับคาธรรมเนียมและคาบริการเปนหลัก กลยุทธการแขงขันของผูใหบริการในขณะน้ี จึงเนนหนักทางดานการรักษาฐานผูถือบัตร
เดิม และเพิ่มฐานผูถือบัตรใหม โดยการยกเวนคาธรรมเนียมแรกเขาและคาธรรมเนียมในปแรกใหกับผูสมคัร การลดอัตรา     
ดอกเบ้ีย และการขยายระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย นอกจากการแขงขันทางดานราคาแลว ผูใหบรกิารยังมีการจัดรายการสงเสริม 
การใชจายผานบัตรเครดิตในรูปแบบตางๆ เชน การใหสวนลดการซ้ือสินคาและบริการ การสะสมคะแนนเพื่อแลกของ    
สมนาคุณ ฯลฯ โดยผูใหบริการเริ่มใหความสําคัญกับการออกแบบโครงการที่มีความนาสนใจตอผูถือบัตรมากขึ้น เชน การเพ่ิม
จํานวนรานคาสมาชิกท่ีใหสวนลดกับผูถือบัตรเครดิตของตน การเลือกรานคาใหเหมาะสมกับกลุมผูถือบัตร การใหผูถือบัตร
สามารถแลกคะแนนสะสมคืนเปนเงินสดได โครงการเหลาน้ีนอกจากจะเปนการเพ่ิมการใชจายผานบัตรเครดิตแลว ยังเปนการ
สรางความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑ (Brand Loyalty) ใหผูถือบัตรอีกดวย เพื่อใหจํานวนผูถือบัตรที่เปลี่ยนไปใชบัตรอื่นลดลง

สําหรับตลาดในกลุมผูท่ีมีรายไดปานกลาง ผูใหบริการไดแขงขันกันในดานการอํานวยความสะดวกใหแกลูกคา เชน 
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) ท่ีมีการเพ่ิมจุดใหบรกิาร การเริ่มใหบริการทางอินเตอรเน็ต ฯลฯ

4) กลยุทธการแขงขันของ KTC

KTC จะเนนการใหบรกิารบัตรเครดิตท่ีสามารถเสนอใหไดท้ังกับผูถือบัตรในกลุมท่ีมีรายไดสูง และ ปานกลาง ดังน้ัน KTC
จึงใหความสําคัญท้ังในดานราคา และในดานความสะดวกสําหรับผูถือบัตร โครงการสงเสริมการขายตางๆ จะเนนท้ังการเพ่ิม
จํานวนผูถือบัตร และ การใชจายผานบัตรเครดิตของกลุมเปาหมายท้ังสองกลุม

KTC แขงขันในดานราคากับผูใหบริการรายอื่นโดยการยกเวนการคิดคาธรรมเนียมแรกเขา และคาธรรมเนียมรายป 
ตลอดชีพใหแกผูถือบัตรทุกราย นอกจากนี ้ ยังกําหนดอัตราดอกเบ้ียในระดับท่ีต่ํากวาผูใหบรกิารในกลุมผูมีรายไดสูงดวยกัน  โดย 
KTC คิดอัตราดอกเบ้ียอยูท่ีรอยละ 15 ตอปรวมกับคาธรรมเนียมการใชวงเงินรอยละ 2.75 ตอป เทียบกับคาเฉล่ียอุตสาหกรรม
บัตรเครดิตท่ีคิดอยูในชวงประมาณรอยละ 17-28 ตอป ซ่ึงทําใหมีผูสนใจสมัครเปนสมาชิกบัตรเครดิตของ KTC เปนจํานวนมาก
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นอกจากนโยบายเพิ่มจํานวนผูถือบัตรแลว KTC ยังมีโครงการตอเนื่องที่จะทําใหผูถือบัตรเกิดความคุนเคยในการใช    
บัตรเครดิตของ KTC และเปลี่ยนพฤติกรรมการชําระเงินจากการชําระดวยเงินสด หรอืดวยบัตรเครดิตของธนาคาร/บรษัิทอ่ืน    
มาเปนการชําระโดยผานบตัรเครดิตของ KTC แทน หลงัจากน้ัน KTC ก็จะมีโครงการสงเสริมการขายที่จะชวยกระตุนการใชจาย
ผานบัตรเครดิตของผูท่ีใชบัตร KTC อยูแลวใหสูงข้ึน เชน ในชวงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2545 ท่ีผานมา KTC ไดจัดโครง
การสงเสริมการขาย KTC Weekend Wonder ซ่ึงเปนโครงการสงเสริมการขายท่ีจูงใจใหผูถือบัตรใชบัตรของ KTC และ ใหผูถือบัตร
หาสมาชิกใหมใหกับ KTC

KTC ไดเร่ิมดําเนินกลยุทธเหลาน้ีแลวบางสวนต้ังแตชวงตนป 2545 เชน การยกเวนการคิดคาธรรมเนียมแรกเขา และ  
คาธรรมเนียมรายปตลอดชีพ ซ่ึงทําใหธุรกิจเติบโตข้ึนในทุกๆ ดาน

จากตารางขางลาง จะเห็นไดวา จํานวนบัตรของ KTC เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองเชนเดียวกับรายไดดอกเบ้ียสุทธิ โดยปจจัยท่ี
สงผลใหรายไดของธุรกิจการออกบัตรเครดิตท่ีเพิ่ม ข้ึนอยางตอเน่ืองมาจากมูลคาการใช จายผานบัตรเครดิตเฉลี่ยท่ี
เพิ่มข้ึน และอัตราการผอนชําระตอลูกหน้ีสุทธิ (Revolving Rate) ท่ีเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี ปจจัยดังกลาวขางตนยังสงผลให          
การใชจายผานบัตรเครดิตรวม และรายไดดอกเบ้ียสุทธิ (Net Interest Margin) ของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนดวยเชนกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2543

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2544

ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2545

จํานวนบัตรเครดิต(1) 122,589 171,266 257,446
อัตราการขยายตัว (% ตอป) 39.7% 100.6%

การใชจายผานบัตรเครดิตรวม(2) (ลานบาท) 5,865 8,449 6,395
อัตราการเติบโต (% ตอป) 44.1% 51.4%

การใชจายผานบัตรเครดิตเฉล่ีย(3)  (บาท/บัตร/
เดือน)

4,380 4,869 5,131

อัตราการเติบโต (% ตอป) 11.2% 5.4% %
อัตราการผอนชําระตอลูกหนี้สุทธิ(4) (%) N/A 71.42% 72.41%
อัตราการเติบโต (% ตอป) N/A 1.4%

รายไดดอกเบ้ียสุทธิ(5) (%) N/A 8.88% 9.46%
อัตราการเติบโต (% ตอป) N/A 6.5%

(1) จํานวนบัตรและจํานวนบัญชีที่คางไมเกิน 89 วัน
(2) การใชบัตรเครดิตชําระคาสินคาและบริการ และ การเบิกเงินสดลวงหนา
(3) การใชจายผานบัตรเครดิตรวม/จํานวนบัตรเครดิตเฉล่ียซ่ึงคํานวณจากการเฉล่ียจํานวนบัตรเครดิต ณ ส้ินเดือนทุกเดือน
(4) อัตราการผอนชําระตอลูกหนี้สุทธ ิเทากับ ลูกหนี้ที่กอใหเกิดรายไดจากดอกเบี้ย / ลูกหน้ีบัตรเครดิตสุทธิเฉล่ีย
(5) รายไดดอกเบี้ยสุทธ ิ เทากับ รายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้บัตรเครดิต หักดอกเบี้ยจายสําหรับธุรกิจบัตรเครดิต / ลูกหนี้บัตร
เครดิตสุทธิเฉล่ีย

ท่ีมา : ฐานขอมูลบริษัทฯ งบการเงินประหน่ึงทําใหม

การใชจายผานบัตรเครดิตตอบัตรท่ีเพิ่มข้ึนในชวงตนป 2545 น้ัน ถึงแมวาการขยายฐานบัตรเครดิต ซ่ึงเปนการ      
เจาะตลาดในกลุมท่ีมีรายไดต่ํากวาผูถือบัตรเดิมของบริษัท ฯ ยอดการใชจายผานบัตรเครดิตตอบัตรก็ยังคงเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 
โดยเฉพาะการเบิกเงินสดลวงหนา
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2543

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2544

ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2545

การเบิกเงินสดลวงหนา (ลานบาท) 1,256.77 1,734.66 1,412.88
อัตราการเติบโต (% ตอป) 38.0% 62.9%

รายไดจากคาธรรมเนียมเงินสดเบิกลวงหนา
(ลานบาท)

50.63 70.51 57.37

อัตราการเติบโต (% ตอป) 39.3% 62.7%
ท่ีมา : ฐานขอมูลบริษัทฯ

ถึงแมวาสินเช่ือของบริษัทฯ จะเติบโตอยางรวดเร็ว บรษัิทฯ ก็ไดทําการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญไวอยางเพียงพอแลว KTC
ก็ยังมีนโยบายท่ีจะดําเนินการตามเก็บหน้ีเหลาน้ีคืนตอไปดวย

3.6.2 ธุรกิจรานคารับบัตรเครดิต (Acquiring Business)

3.6.2.1 ความตองการเปนสมาชิกรานคาและใชเคร่ืองรูดบัตรเครดิต

รานคาตองการเปนสมาชิกของธนาคาร/บริษัทรานคา เพื่อสรางความสะดวกสบายใหกับลูกคาของราน ใหสามารถ  
ชําระคาสินคาและบริการดวยบัตรเครดิตได ท้ังน้ี ถารานคามีเคร่ืองรดูบัตรเครดิตในเครือขายตัวกลางเคร่ืองหน่ึงแลว เคร่ืองน้ันก็
จะสามารถใหบริการบัตรเครดิตทุกใบท่ีใชเครือขายตัวกลางน้ันๆ ได ไมวาจะเปนบัตรที่ออกโดยธนาคารหรือบริษัทใดก็ตาม เชน   
ถารานคาเปนสมาชิกของ KTC ก็จะมีเคร่ืองรูดบัตรเครดิตท่ีเช่ือมตอกับระบบของวีซา หรือมาสเตอรการด ดังน้ันรานคาแหงน้ีก็จะ
สามารถใหบริการบัตรวีซา หรือมาสเตอรการด ท่ีธนาคาร/บรษัิทผูออกบัตรอีกแหงเปนผูออกได จํานวนเครื่องรูดบัตรที่รานคา
แหงหน่ึงตองการใชก็จะข้ึนกับขนาดของรานคา และจํานวนลกูคาของราน

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันน้ีรานคาสวนใหญไดติดต้ังเครื่องรูดบัตรแลว ความตองการติดต้ังเครื่องใหมๆ จึงมีนอย       
การแขงขันทางดานธุรกิจรานคารับบตัรเครดิต (Acquiring Business) จึงเปนการแขงขันเพ่ือชิงสวนแบงตลาดของรานคาเดิมท่ีมี
อยูมากกวา

3.6.2.2 โครงสรางอุตสาหกรรม

1) ผูใหบริการ

ผูใหบริการจะเปนรายเดียวกับผูท่ีออกบัตรเครดิต เน่ืองจากหากการมีเครือขายรองร ับการใชบัตรเครดิตของตนมาก   
เทาใด ผูถือบตัรก็จะไดรับความสะดวกจากการท่ีสามารถใชบัตรไดหลายแหงมากข้ึนเทานั้น ซ่ึงเปนจุดขายอยางหน่ึงของผูให
บริการบัตรเครดิต  อยางไรก็ตาม เนื่องจากธุรกิจรานคารับบัตรเครดิตตองอาศัยการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) ไมมี
ความจําเปนท่ีจะตองติดเครื่องรูดบัตรเครดิตในรานท่ีมีเครื่องอยูแลวไมวาจะเปนรานคาของธนาคารใดก็ตาม ทําใหผูใหบรกิาร
บัตรเครดิตบางรายไมเนนการแขงขันในตลาดนี ้ ตัวอยางผูใหบรกิารเคร่ืองรูดบัตรในประเทศไทย เชน อเมริกันเอ็กเพรส ธนาคาร
กสกิรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณชิย ธนาคารทหารไทย และ KTC

2) ภาวะการแขงขัน

การแขงขันในธุรกิจรานคารับบัตรเครดิต (Acquiring Business) คอนขางจะรุนแรง เน่ืองจากธุรกิจน้ีเปนธรุกิจท่ีมี       
คาใชจายในการใหบริการแบบคงท่ี ไมข้ึนกับจํานวนคร้ังท่ีรานคารับรดูบัตรเครดิต ดังน้ัน ธุรกิจนี้จึงเปนธุรกิจที่อาศัยการประหยัด
ตอขนาด ถึงแมวาตนทุนในการติดต้ังเครื่องรูดบัตรจะไมสูงมากนกั แตเน่ืองจากรายไดท่ีไดรับจากการใชเครื่องคอนขางต่ํา 
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ประกอบกับคาธรรมเนียมท่ีจะตองจายใหกับธนาคาร/บริษัทผูออกบัตร (Interchange Fee) ถูกกําหนดโดยวีซา และ             
มาสเตอรการด ทําใหสวนตางระหวางอัตราคาธรรมเนียมท่ีธนาคารเจาของรานคาไดรับจริงจึงอยูในระดับท่ีต่ํา ดังนั้นผูใหบริการ
เครื่องรูดบัตรเครดิตจึงมุงเนนใหไดจํานวนและมูลคารายการท่ีมากเพียงพอ โดยจะเนนไปที่รานคาที่มีรายการซ้ือขายผานบัตร
เครดิตเปนจํานวนมากเปนหลัก

ในการท่ีจะทําใหรานคาเปลี่ยนมาเปนรานคาสมาชิกของตนน้ัน ธนาคาร/บริษัทผูออกบัตรจะใชกลยุทธดานราคา     
เพ่ือแขงกันลดอัตราคาธรรมเนียมท่ีหักจากรานคา (Discount Fee) เปนหลัก ถารานคาไดรับขอเสนอท่ีดีกวา ก็จะยินยอมรับ
เครื่องรูดบัตรจากธนาคาร/บริษัทรานคา (Acquiring Bank) แหงใหมใหมาติดต้ังคูไปกับเคร่ืองเดิมท่ีรานคามีอยู และเม่ือมี     
รายการซ้ือขายผานบัตรเครดิต รานคาก็จะนําบัตรนั้นมารูดกับเครื่องของธนาคาร/บรษัิทรานคาท่ีหักคาธรรมเนียมต่ํากวาแทน 
ดังน้ันธนาคาร/บริษัทรานคาท่ีสามารถหาเคร่ืองรูดบัตรท่ีมีตนทุนต่ํากวาคูแขงไดก็จะไดเปรียบ เน่ืองจากสามารถติดต้ังเคร่ืองให
กับรานคาอีกหลายแหงท่ีคูแขงไมสามารถติดต้ังได

อยางไรก็ตาม อัตราคาธรรมเนียมไมใชปจจัยเดียวที่ทําใหรานคาเลือกที่จะใชบริการของธนาคาร/บริษัทรานคาแหงหน่ึง 
รานคามักจะติดต้ังเคร่ืองรูดบัตรของธนาคารท่ีรานคามีธุรกิจอยูดวย เชน รานคากูเงินจากธนาคารนั้นๆ นอกจากน้ี รานคายัง
พิจารณาถึงคุณภาพของการบรกิารท่ีธนาคาร/บริษัทรานคาใหกับรานอีกดวย เชน บริการซอมแซมเคร่ืองเม่ือเคร่ืองขัดของ ตนทุน
ในการทํารายการกับธนาคาร/บริษัทรานคา เชน กรณท่ีีธนาคารแหงหน่ึงมีสาขาในจังหวัดน้ัน รานคาก็จะเสียคาใชจายใน       
การเชื่อมตอกับระบบของธนาคาร/บรษัิทรานคาเปนอตัราคาโทรศัพทภายในพ้ืนท่ีเทาน้ัน แตถาธนาคาร/บริษัทรานคาไมมีสาขา
อยูในจังหวัดน้ันๆ ตนทุนในการเช่ือมกับระบบก็จะเปนคาโทรศัพททางไกลแทน

3) กลยุทธการแขงขันของ KTC

ในขณะนี้ KTC มีความไดเปรียบในธุรกิจดานรานคารับบตัรเครดิต (Acquiring Business) เนื่องจาก KTC สามารถใช
เครือขายสาขาท่ีกวางขวางของธนาคารกรุงไทยในการใหบริการรานคาเหลานี้ไดอยางสะดวกรวดเร็วกวาคูแขงหลายๆ ราย ดังน้ัน 
KTC จึงมีนโยบายท่ีจะรักษาสวนแบงตลาดในธุรกิจดานรานคาน้ีไว แตการขยายตลาดในสวนน้ีก็จะไมเนนมากเทากับแผนการ
ขยายตัวในตลาดบัตรเครดิต

กลยุทธการแขงขันของ KTC จะมุงเนนการสรางความสัมพันธกับรานคาท่ีมีขนาดใหญและมียอดการซ้ือขายผาน       
บัตรเครดิตสูง และเปนธุรกิจท่ีมีความเส่ียงตอการทุจริตต่ําเปนหลัก เชน หางสรรพสินคา ถึงแมวารานคาเหลาน้ีจะมีเคร่ืองรูดบัตร
แลวก็ตาม โดยจะเสนอบริการที่ดีกวาคูแขง เชน บรกิารซอมแซมเคร่ือง การใหความชวยเหลือเม่ือระบบขัดของ โดยขณะนี ้KTC ใช
บริการการดูแลรักษาเคร่ืองจากบรษัิทผูใหเชาเคร่ือง EDC ประกอบกับฝายซอมแซมของ KTC เอง ในการซอมแซมเคร่ืองในชวงตน
ป 2545 KTC ไดทําการยกเลิกรานคาสมาชิกท่ีไมทํารายไดตอบริษัทฯ ลงเปนจํานวนมากในป 2545 เพื่อรักษาระดับคุณภาพของ
รานคาและควบคุมตนทุนใหเหมาะสม จํานวนรานคาสมาชิกท่ีลดลงดังกลาวนั้นก็มิไดสงผลกระทบกับปร ิมาณการซื้อสินคาและ
บริการแตอยางใด โดยบริษัทฯ มีปริมาณการซื้อสินคาและบริการผานรานคาสมาชิก และปริมาณการซื้อสินคาและบริการผาน 
รานคาเฉล่ียตอปเพ่ิมข้ึนในระยะเวลาเดียวกัน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2543

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2544

งวด 6 เดือน
ส้ินสุด 30 มิ.ย. 2545

จํานวนรานคาของ KTC (รานคา) 7,523 8,065 4,965
อัตราการเติบโต (% ตอป) 7.2% (38.4%)%

ปริมาณการซ้ือสินคาและบริการผานรานคาของ
บริษัทฯ (ลานบาท)

5,725.36 10,010.03 6,448.14

อัตราการเติบโต (% ตอป) 74.8% 28.8%
ปริมาณการซ้ือสินคาและบริการผานรานคา
เฉล่ีย* (ลานบาท)

0.78 1.29 1.82

อัตราการเติบโต (% ตอป) 65.4% 41.1%
รายไดจากธุรกจิรานคารับบัตรเครดิต
(ลานบาท)

130.32 259.58 155.98

อัตราการเติบโต (% ตอป) 99.18% 20.17%
* ปริมาณการซ้ือสินคาและบริการผานรานคาของบริษัทฯ ตอจาํนวนรานคาเฉล่ีย ณ ส้ินเดือนทุกเดือน
ท่ีมา : ฐานขอมูลบริษัทฯ

3.6.3 ธุรกิจสินเช่ือธนวัฏบัตรเครดิต (Circle Loan)
จากนโยบายของบริษัทฯ ท่ีชะลอการเติบโตของสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิตทําใหจํานวนผูถือบัตรท่ีมีวงเงินสินเชื่อธนวัฏ 

บัตรเครดิตลดลงอยางตอเน่ือง ในขณะท่ีลูกหน้ีธนวัฏบัตรเครดิตสุทธิลดลงเพียงเล็กนอย อยางไรก็ตาม KTC ก็ยังมีรายได      
ดอกเบี้ยรับจากธุรกิจสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิตในระดับเกิน 100 ลานบาทได

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2543

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2544

ณ วันที่ 31 มิถุนายน
2545

จํานวนบัตรเครดิต*(1) 122,589 171,266 257,446
อัตราการขยายตัว (% ตอป) 39.7% 100.6%

จํานวนผูถือบัตรที่มีวงเงินสินเชื่อธนวัฏบัตร
เครดิต*(2)

38,269 36,442 34,045

อัตราการเติบโต (% ตอป) (4.8%) (13.2%)
ลูกหน้ีธนวัฏบัตรเครดิตสุทธิ(2) (ลานบาท) 1,161.44 1,085.69 1,019.74
อัตราการเติบโต (% ตอป) (6.5%) (12.1%)

รายไดดอกเบ้ียรับ(2) (ลานบาท) 135.62 119.37 55.10
อัตราการเติบโต (% ตอป) (12.0%) (7.7%)

*จํานวนบัตรและจํานวนบัญชีท่ีคางชําระไมเกิน 89 วัน
ท่ีมา : (1) งบการเงินประหนึ่งทําใหม

ลูกหนี้ที่ไดรับโอนจากธนาคารกรุงไทยนั้น ถึงแมวาหนี้บางสวนนั้น บริษัทฯ จะไดทําการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวอยาง
เพียงพอแลว KTC ก็ยังมีนโยบายท่ีจะดําเนินการตามเก็บหน้ีเหลาน้ีคืนตอไปดวย

3.6.3 บทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

เน่ืองจากธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกิจท่ีตองใชความคลองตัวในการใ หบริการและตองอาศัยความคิดสรางสรรใน         
การเปลี่ยนแปลงและปรับกลยุทธในเชิงธุรกิจมากกวาธุรกิจอื่นของธนาคารพาณิชย ธนาคารพาณิชยหลายแหงจึงไดดําเนินการ 
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จัดต้ังบริษัทยอยข้ึนมาเพื่อดําเนินธุรกิจบัตรเครดิต ซึ่งในสวนของธนาคารกรุงไทยก็ไดดําเนินการในลักษณะเดียวกัน กลาวคือ
ธนาคาร โดยความเห็นชอบของธนาคารแหงประเทศไทย ไดจัดต้ังบริษัทฯ ข้ึนเพ่ือดําเนินการบรหิารและจัดการธุรกิจบตัรเครดิต/
เดบิตของธนาคาร

เน่ืองจากสถานะของการเปนธนาคารพาณิชยและโดยท่ีในขณะน้ีธนาคารกรุงไทยยังคงเปนผูถือหุนรายใหญ (รอยละ 49
ของหุนท่ีออกจําหนายไดท้ังหมดภายหลังการเสนอขายหุนคร้ังน้ี) ในบริษัทฯ การดําเนินธุรกิจบัตรเครดิตของบริษัทฯ จึงตกอยู
ภายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย  โดยเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2545 ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกหนังสือ   
ท่ี ธปท. สนส. (21) ว. 906/2545 เร่ืองการใหบรกิารบัตรเครดิต (“หนังสือธนาคารแหงประเทศไทย”) เพ่ือใหธนาคารพาณิชย
ซ่ึงเปนผูประกอบการธุรกิจบัตรเครดิตถือปฏิบัติ โดยธนาคารพาณิชยจะตองกํากับดูแลใหบุคคลท่ีเก่ียวของกับธนาคารพาณิชยซ่ึง
เปนผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตปฏิบัติตามเง่ือนไขของหนังสือธนาคารแหงประเทศไทยดวย ดังน้ันธนาคารกรุงไทยจึงตอง   
ดําเนินการใหบริษัทฯ ในฐานะท่ีเปนบุคคลท่ีเก่ียวของกับธนาคารโดยนัยแหงประกาศฉบับดังกลาว ปฏิบัติตามเง่ือนไขการให
บริการบัตรเครดิตตามหนังสือธนาคารแหงประเทศไทยฉบับดังกลาวดวย  หากธนาคารยังคงถือหุนในบริษัทฯ อยูเกินกวา      
รอยละ 20

สาระสําคัญของกฎเกณฑตาง ๆ ตามหนังสือธนาคารแหงประเทศไทยฉบับดังกลาวกําหนดใหธนาคารกรุงไทยตองกํากับ
ดูแลการปฎิบัติงานดานธรุกิจบตัรเครดิตของบริษัทฯ สรุปไดดังน้ี

•  จัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงในการใหบริการบัตรเครดิต
•  ใหมีขอมูลเก่ียวกับผูสมัครบัตรเครดิตท่ีถูกตองและครบถวนเพื่อประกอบการพิจารณาอน ุมัติและกําหนดวงเงิน
บัตรเครดิต

•  กําหนดคุณสมบติัของผูสมัครบัตรรายใหมแตละประเภทใหชัดเจน โดยผูถือบัตรหลักตองมีอายุไมต่ํากวา 20 ป
และผูถือบัตรเสริมจะตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ป

•  กําหนดใหมีการผอนชําระหน้ีข้ันต่ําในแตละงวดไมนอยกวารอยละ 5 ของยอดสินเช่ือบัตรเครดิตคงคางท้ังส้ิน 
ไมคิดหรือเรียกเก็บดอกเบ้ียหรือสวนลดเกินกวาอัตราท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด

•  เปดเผยใหผูถือบัตรเครดิตทราบถึงคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการใชบัตรเครดิตอยางชัดเจน และแจงการ    
เปล่ียนแปลงใด ๆ เก่ียวกับการใชบัตรเครดิตใหผูถือบัตรเครดิตทราบลวงหนาไมนอยกวา 10 วัน

•  สอบสวนและดําเนินการเก่ียวกับการ รองเรียนจากผูถือบัตรเครดิตและแจงความคืบหนาในการสอบสวนให     
ผูถือบัตรเครดิตทราบภายใน 7 วันนับจากวันที่ไดรับการรองเรียน

•  จัดทําและนําสงรายงานขอมูลการใหบริการบัตรเครดิตสาํหรับทุกไตรมาสแกธนาคารแหงประเทศไทย       
ภายใน 30 วันนับแตวันสิ้นสุดของแตละไตรมาส

นอกเหนือจากหนังสือธนาคารแหงประเทศไทยฉบับดังกลาวแลวยังมีกฎหมายสําคญั ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ
บัตรเครดิตซ่ึงอาจสรุปไดโดยสงัเขปดังน้ี

■  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522

คณะกรรมการวาดวยสญัญาซ่ึงจัดต้ังข้ึนภายใตพระราชบัญญติัคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ไดกําหนดใหธุรกิจบัตร
เครดิตเปนธุรกิจท่ีควบคุมสญัญาอันเปนผลใหสัญญาท่ีทําข้ึนระหวางผูประกอบธรุกิจบตัรเครดิต (ผูประกอบธรุกิจ) และ ผูบริโภค 
(ผูถือบัตรเครดิต) จะตองมีเนื้อหาและรายละเอียดตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา เร่ืองใหธุรกิจบัตร
เครดิตเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2542 อาทิเชน

•  ผูประกอบธุรกิจตองแจงใหผูถือบัตรเครดิตทราบถึงหลักเกณฑและการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการใชบัตรเครดิต   
อัตราดอกเบี้ย อัตราเบี้ยปรับ อัตราคาธรรมเนียมและคาบริการตาง ๆ ลวงหนา

•  ผูถือบัตรเครดิตมีสิทธิบอกเลิกสัญญาใชบัตรเครดิตเม่ือใดก็ได
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•  ผูถือบัตรเครดิตสามารถขอระงับการใชบัตรเครดิตชั่วคราว และไมตองรับผิดชอบในหน้ีใดๆ หลังจากการแจง       
ขอระงับ

•  ถาผูถือบัตรเครดิตไมไดรับสินคาหรือบริการ หรือไดรับสินคาหรือบริการไมถูกตองตามคุณภาพ ประเภท หรอื
ปริมาณท่ีตนสั่งซ้ือหรือขอรับบริการ ผูถือบัตรเครดิตสามารถขอยกเลิกการซ้ือสินคาหรือการขอใชบริการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในกฎหมายดังกลาว

■  พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540

สัญญาการใชบัตรเครดิตถอืเปนสัญญาสําเร็จรปูประเภทหน่ึงซ่ึงผูประกอบธรุกิจไดจัดทําไวลวงหนา สัญญาประเภทน้ีจะ
ถูกควบคุมและอยูภายใตกฎหมายเฉพาะคือ “พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540” ซ่ึงมีบทบัญญัติ     
หามมิใหมีขอสัญญาใด ๆ ท่ีมีลักษณะเปนการใหเปรยีบแกผูประกอบธรุกิจในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปน้ี

•  ยกเวนหรือจํากัดความรับผิดท่ีเกิดหรืออาจจะเกิดข้ึนเน่ืองจากการผิดสัญญา
•  ใหผูถือบัตรเครดิตตองรับผิดเกินกวาท่ีกฏหมายกําหนดหรือตองรับภาระเพ่ิมข้ึนหลังการเขาทําสัญญา หรือตองชําระ
ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาใชจายหรือประโยชนอื่นใดท่ีสูงเกินควรในกรณีท่ีผูถือบัตรผิดนัดหรือกรณีอื่นใดท่ีเกิดข้ึน   
เน่ืองจากการผิดนัดชาํระหน้ี

•  ใหสิทธิผูประกอบธุรกิจท่ีจะบอกเลิกสัญญา ไมจําตองปฏิบัติตามสัญญา หรือปฏิบัติตามสัญญาในระยะเวลาท่ี      
ลาชาไดโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร หรือ

•  คิดดอกเบ้ียทบตนอันมีผลทําใหผูถือบัตรเครดิตตองรับภาระสูงเกินกวาท่ีควร

■  พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
การดําเนินธุรกิจบัตรเครดิตของบริษัทฯ อาจถูกพิจารณาไดวาเปนการดําเนินการตลาดแบบขายตรงหรือดําเนินการ

ตลาดแบบตรง ซ่ึงหากเขากรณีดังกลาว บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามบทบัญญติัของพระราชบัญญัติน้ี บริษัทฯ กําลังอยูในระหวาง
การศึกษาและปรึกษาหารือกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เน่ืองจากกฎหมายน้ีเปนกฎหมายใหมท่ีเพ่ิงมีผลบังคับใชเม่ือปลาย
เดือนสิงหาคมท่ีผานมาน้ี

■  รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเฉพาะสําหรบัการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต อยางไรก็ตาม คณะรัฐมนตรไีดพิจารณา

และเสนอรางพระราชบัญญัติธุรกิจบัตรเครดิตเพื่อการพิจา รณาของสภาผูแทนราษฎรเรียบรอยแลวโดยรายละเอียดและ        
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติธุรกิจบัตรเครดิตฉบับดังกลาวสรุปไดดังน้ี

•  ผูประกอบการธุรกิจบัตรเครดิตจะตองไดรับอนุญาตเปนการเฉพาะจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง โดยบริษัท
ท่ีประกอบธุรกิจบัตรเครดิตกอนวันท่ีพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีผลใชบังคับจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตและ     
ดําเนินการแกไขคุณสมบัติตาง ๆ ใหเปนไปตามท่ีพระราชบัญญัติฉบับน้ีกําหนดภายใน 180 วันนับแตวันท่ี       
พระราชบัญญติัการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีผลบังคับใช

•  ใหบรษิ ัทท่ีจะประกอบธุรกิจบัตรเครดิตตองมีทุนจดทะเบียนข้ันต่ําและคุณสมบัติอื่น ๆ ตามท่ีจะไดกําหนดใน      
กฎกระทรวงตอไป

•  ใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดท่ีบริษัทท่ีประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
อาจคิดจากผูถือบัตรเครดิตสําหรับหน้ีท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการใชบัตรเครดิต อัตราคาปรับสูงสดุท่ีบริษัทท่ีจะประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตอาจเรียกเก็บจากผูถือบัตรเครดิตในกรณีผิดนัดชําระหน้ี หรือชําระหน้ีลาชากวากําหนด และ   
อัตราสูงสุดสาํหรบัคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใด ๆ เก่ียวกับการออกบัตรเครดิต การใชบัตรเครดิต หรือการตออายุ
บัตรเครดิต
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อยางไรก็ตาม สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติฉบับน้ียังอาจเปลี่ยนแปลงไดในระหวางการพิจารณาของสภาผูแทน
ราษฎรและวุฒิสภา ท้ังน้ี การมีผลใชบังคับของพระราชบัญญัติฉบับน้ียังไมอาจกําหนดไดแนนอน

■  รางกฎหมายอ่ืนๆ
การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตโดยผูประกอบการท่ีไมใชสถาบันการเงินอาจจะตองตกอยูภายใตบังคับของกฎหมาย   

เกี่ยวกับธุรกิจสถาบันการเงิน ซ่ึงรางพระราชบัญญติัดังกลาวอยูในระหวางการพิจารณาของรัฐสภา ภายใตรางกฎหมายดังกลาว         
ผูประกอบธรุกิจการเงินซ่ึงมิใชสถาบันการเงินอาจตองอยูภายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย

อยางไรก็ตาม สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติฉบับน้ียังอาจเปลี่ยนแปลงไดในระหวางการพิจารณาของสภาผูแทน
ราษฎรและวุฒิสภา ท้ังน้ี การมีผลใชบังคับของพระราชบัญญัติฉบับน้ียังไมอาจกําหนดไดแนนอน


