
 

 

   
 

 

 
 

 
   

 
 แนวทางการดูแลการปล่อยสินเช่ือบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลนัน้ คาดว่า จะช่วยดูแลการก่อ

หนีข้อง Gen Y ซึง่ปัจจุบนัมีสดัส่วนราว 22% ของประชากรทัง้หมด และจะเป็นผู้ขบัเคลื่อนอนาคตของ
ประเทศ โดยศนูย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า จะมีผลช่วยจ ากัดการเติบโตของหนีค้รัวเรือนในอนาคตจากมิติของ
สินเช่ือเพ่ือการอปุโภคบริโภคสว่นบคุคล 

 กระนัน้ก็ดี เกณฑ์ดังกล่าวที่จะทยอยมีความชัดเจนมากขึน้ในอนาคตคงย า้ภาพการเติบโตในกรอบ
จ ากัดของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่าสินเชื่อบัตร
เครดิตของระบบ (ธพ.และนอนแบงก์) ในปี 2560 จะขยายตัวประมาณ 6.0% (กรอบ 5.0-7.0%) ซึง่
ทรงตวัเมื่อเทียบปี 2559 เช่นเดียวกับสินเชื่อส่วนบุคคลของระบบที่คาดว่า จะขยายตัว 4.0% (กรอบ 
3.0-5.0%)  

 
  ล่าสดุ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีแนวคิดท่ีจะวางกรอบการปล่อยสินเช่ือส่วนบุคคลและสินเช่ือ
บตัรเครดิต “ส ำหรับลูกคำ้รำยใหม่” โดยส าหรับสินเช่ือส่วนบุคคลนัน้ จะจ ากดัวงเงินสินเช่ือให้สงูสดุไม่เกิน 3 เท่า 
จากเดิม 5 เท่าตอ่รายได้  ขณะท่ีส าหรับสินเช่ือบตัรเครดิต จะจ ากดัจ านวนการถือครองบตัรเครดิตส าหรับลกูค้าท่ี
มีรายได้ต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (เบือ้งต้นคือ 30,000 บาทต่อเดือน) ให้ไม่เกิน 3 แห่ง หรือ Card Issuers 
(เน่ืองจากในกรณีทั่วไปแล้ว ลกูค้า 1 ราย แม้จะมีหลายบตัรในธนาคารนัน้ๆ แต่ก็จะรวมทุกบัตรอยู่ภายใต้วงเงิน
เดียว) นอกจากนี ้ยงัมีแนวทางจะจ ากดัวงเงินสินเช่ือให้สงูสดุไม่เกิน 3 เท่า จากเดิม 5 เท่าต่อรายได้ ตลอดจนดแูล
การผ่อนช าระสินค้าของผู้บริโภคให้อยู่ในกลุ่มท่ีมีความจ าเป็นเป็นหลกั มากกว่าการมุ่งใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าท่ีเกิน
ความจ าเป็น  ซึ่งทัง้หมดนี ้สะท้อนความพยายามของทางการในการมุ่งแก้ปัญหาหนีค้รัวเรือนของประเทศท่ี
เพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง จนลา่สดุมาแตะระดบั 79.9% ตอ่จีดีพี ณ สิน้ปี 2559 
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เกณฑค์มุการปลอ่ยกูส้ว่นบุคคลและบตัรเครดิต...ย ำ้

ภำพกำรปล่อยกูปี้’ 60 ท่ีเติบโตในกรอบจ ำกดั 

ฉบบัสง่สือ่มวลชน 
 



 

 

2 ECONOMIC BRIEF 

แนวทางการดูแลการปล่อยสินเช่ือบัตรเครดติและสินเชื่อส่วนบุคคลเบือ้งต้น* 
 สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต 

 เกณฑ์ปัจจุบนั แนวทางใหม่ เกณฑ์ปัจจุบนั แนวทางใหม่ 
รายได้ขัน้ต ่าต่อเดือน 
ของผู้สมัคร 

ไมม่ี 
(แตต้่องมคีวามสามารถในการช าระหนี)้ 

15,000 บาท ตามเดิม 

เพดานวงเงนิสินเชื่อ 
ต่อรายได้ 

5 เทา่ ไมเ่กิน 3 เทา่ 5 เทา่ ไมเ่กิน 3 เทา่ 

จ านวนการถอืครองบตัร
เครดิต 

- - ไมม่ี ไมเ่กิน 3 แหง่ 
(Issuers) 

หมายเหต:ุ *ข้อมลู ณ วนัที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน ขึน้อยูก่บัประกาศ ธปท. ที่จะประกาศตามมา 

 
 แนวทางดังกล่าว สะท้อนความตัง้ใจของ ธปท.ในการดูแลการก่อหนีข้องประชากร Gen Y ซึ่งเป็น

กลุ่มประชากรที่จะขับเคล่ือนอนาคตของประเทศ อันจะช่วยตีกรอบการเพิ่มขึน้ของหนีค้รัวเรือนใน
ระยะข้างหน้า โดยปัจจุบัน Gen Y มีจ านวนประมาณ 14 ล้านคน คิดเป็นสดัส่วนประมาณ 22% ของ
ประชากรไทยทัง้หมด และส าหรับการเติบโตของสินเช่ือรายย่อยในแต่ละปี ส่วนหนึ่งต้องอาศยัประชากรกลุ่ม
นีท่ี้อยู่ระหวา่งใกล้หรือจบการศกึษาแล้ว และเร่ิมเข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ือเป็นฐานลกูค้าใหม่ส าหรับผลิตภณัฑ์
ทางการเงินต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สินเช่ือ  ซึ่งหากนับเฉพาะนักศึกษาท่ีจบขัน้อุดมศึกษา จะมีจ านวน
เฉลี่ยประมาณ 4 แสนคนต่อปี  ดังนัน้ การดูแลให้การก่อหนีใ้หม่ของประชากร  Gen Y ท่ีเร่ิมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน (First Jobbers) นี ้เป็นไปอย่างสมเหตสุมผล และเหมาะสมกบัความสามารถในการช าระหนีท่ี้
แท้จริงนัน้ จงึเป็นแนวทางท่ีน่าจะช่วยลดการ ‘เพ่ิมขึน้’ ของหนีค้รัวเรือนจากคนรุ่นใหมเ่หลา่นีไ้ด้ 

 
 ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ คงจ ากัด เน่ืองจากเกณฑ์การ

อนุมัติวงเงินสินเช่ือส าหรับลูกค้ารายใหม่ท่ี
ธนาคารไมเ่คยมีประวตัิเครดิตมาก่อนนัน้ มกั
อยู่ในกรอบท่ีต ่ากว่า 5 เท่าต่อรายได้อยู่แล้ว
ในปัจจบุนั โดยในกรณีของบตัรเครดิตนัน้ จะ
อยู่ท่ีเฉลี่ยประมาณ 2-3 เท่าตอ่รายได้ ขณะท่ี 
จ านวนบตัรเครดิตท่ีถือครองในปัจจบุนั มกัไม่
เกิน 3 บัตร ซึ่งสอดคล้องกับผลส ารวจของ
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย1 ท่ีพบว่า การถือครอง
บตัรโดยเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม จะอยู่
ท่ีประมาณ 2.23 ใบต่อคน (ยกเว้นกลุ่มท่ีมี
รายได้ตอ่เดือนเกิน 1 แสนบาท) 

                                                                                 
1 ส ำรวจเม่ือเดือนธันวำคม 2559 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 500 รำย ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
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3 ECONOMIC BRIEF 

นอกจากนี ้แนวทางของ ธปท.ในการลดเพดานวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วน
บุคคลลงจากเดิมนัน้ ยังเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับการปรับตัวของธนาคารพาณิชย์ที่เน้นก าหนด
วงเงินสินเช่ือให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานจริงของลูกค้ามากขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการเตรียม
รองรับการบงัคบัใช้เกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตใหม่ (New Credit Risk RWA) ของ Basel III 
ในอีก 2-4 ปีข้างหน้า ซึ่งจะท าให้ธนาคารพาณิชย์มีภาระเงินกองทุนเพ่ิมขึน้จากน า้หนักความเสี่ยงของ 
Unused Credit Lines ท่ีเพ่ิมขึน้ ซึง่ผลิตภณัฑ์บตัรเครดิตและสินเช่ือสว่นบุคคลก็เป็นหนึ่งในหลายผลิตภณัฑ์
ท่ีมีลกัษณะการให้วงเงินสินเช่ือตอ่รายลกูค้าไว้ แตล่กูค้าจ านวนมากมีพฤติกรรมการใช้ไม่เต็มวงเงิน อนัท าให้
วงเงินสินเช่ือสว่นท่ีเหลือจะย้อนกลบัมาสร้างภาระตอ่เงินกองทนุให้กบัธนาคารพาณิชย์ได้ ด้วยเหตนีุ ้ธนาคาร
พาณิชย์จงึเร่ิมเน้นนโยบายการให้วงเงินสินเช่ือท่ีเหมาะสมกบัความต้องการใช้จ่ายของลกูค้าแต่ละกลุ่ม และ/
หรือแตล่ะรายมากขึน้  

 

 แม้จะยังไม่มีรายละเอียดชัดเกี่ยวกับการดูแลแคมเปญการผ่อนช าระสินค้า และก าหนดการบังคับ
ใช้ แต่ภาพการเตบิโตของสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดติในปี 2560 กย็ังถูกจ ากัดด้วยปัจจัยอ่ืนๆ  

โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การเตบิโตของสินเช่ือส่วนบุคคลและสินเช่ือบัตรเครดิตของ
ระบบสถาบันการเงินในปี 2560 จะยังคงต ่ากว่าค่าเฉล่ียในอดีตที่ท าได้ใกล้เคียงเลข 2 หลัก 
ท่ามกลางหลายปัจจยัทัง้ฝ่ังอปุสงค์และอปุทาน ไม่ว่าจะเป็น 1) การใช้นโยบายคดักรองลกูค้าอย่างเข้มงวด
ของสถาบนัการเงิน จากภาระหนีค้รัวเรือนท่ีทรงตวัในระดบัสงู ซึง่ท าให้การขยายฐานลกูค้าใหม่เป็นไปอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป   2) ลูกค้าสินเช่ือส่วนบุคคลและบัตรเครดิต มีแนวโน้มระมัดระวังการใช้จ่ายในจังหวะท่ี
เศรษฐกิจไทยยงัอยู่ในช่วงฟืน้ตวั สงัเกตได้จากปริมาณการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตทัง้ระบบสถาบนัการเงินช่วง
ไตรมาสแรกของปี 2560 ขยายตวัชะลอลงมาท่ี 4.4% YoY เทียบกบัทัง้ปี 2559 ท่ีขยายตวั 7.1% เช่นเดียวกบั
ยอดเบิกใช้เงินสดผ่านบตัรเครดิตท่ีหดตวัลง 2.9% YoY 3) การเข้าสู่ตลาดแรงงานของกลุ่มนกัศกึษาจบใหม ่
หรือ First Jobbers มีจ านวนน้อยลง รวมถงึประกอบอิสระมากขึน้ หรือ Freelancer ท าให้ฐานลกูค้าศกัยภาพ
ใหมข่องทัง้ผลิตภณัฑ์สินเช่ือสว่นบคุคลและสินเช่ือบตัรเครดิตเติบโตในระดบัจ ากดั  

ดังนัน้ ด้วยปัจจัยต่างๆ ข้างต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงมีมุมมองต่อคาดการณ์การเติบโต
ของสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิตที่ค่อนข้างระมัดระวัง โดยให้กรอบการขยายตัวของ
สินเชื่อส่วนบุคคลที่ 3.0 – 5.0% (ค่ากลางที่ 4.0%) และสินเชื่อบัตรเครดติขยายตัวที่ 5.0 – 7.0% (ค่า
กลางที่ 6.0%) โดยทัง้สองผลิตภณัฑ์มีปัจจยับวกจากสถานการณ์หนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ท่ีน่าจะไม่ทรุดตวั
ลงจากระดบั ณ สิน้ปี 2559 มากนกั จากการบริหารหนีใ้นเชิงรุกของสถาบนัการเงิน ขณะท่ี สินเช่ือบตัรเครดิต 
น่าจะได้รับแรงหนนุเพ่ิมเติมจากการขยายเคร่ือง EDC ตามโครงการ National e-Payment  
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ประมาณการสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิตปี 2560 

 
ค่าเฉล่ีย 5 ปีย้อนหลัง 

(2555 – 2559) 
2559 

2560F 
ค่ากลาง กรอบคาดการณ์ 

สินเช่ือสว่นบคุคล 9.9% 4.1% 4.0% 3.0 – 5.0% 

สินเช่ือบตัรเครดิต 9.4% 6.5% 6.0% 5.0 – 7.0% 
ที่มา: ธปท., ศนูย์วิจยักสิกรไทย 

 
 การแก้ไขปัญหาหนีค้รัวเรือนอย่างยั่ งยืน อาจต้องอาศัยการดูแลเชิงนโยบายจากทุกภาคส่วนใน

ทศิทางที่สอดคล้องกัน โดยนอกเหนือจากสินเช่ือส่วนบุคคลและสินเช่ือบัตรเครดิตท่ีปล่อยกู้ โดยธนาคาร
พาณิชย์และนอนแบงก์ท่ีอยู่ภายใต้การก ากับของ ธปท.ท่ีมีสัดส่วนประมาณ 6.1% ของหนีค้รัวเรือนทัง้
หมดแล้ว ก็ยงัมีสินเช่ือเพ่ือการบริโภค(ในกลุม่ท่ีไมใ่ช่สินเช่ือท่ีอยู่อาศยั หรือรถยนต์) ท่ีปลอ่ยกู้ โดยสถาบนัอื่นๆ 
ด้วย ซึ่งการดูแลในเชิงนโยบาย
จ า ก ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ  ที่
เก่ียวข้องในทศิทางทีส่อดคล้อง
กัน ควบคู่ไปกับการเร่งสร้าง
วินัยทางการเงินต้ังแต่ในระดับ
เยาวชน และปลูกฝังค่านิยมใน
การบริโภคที่ถูกต้อง น่าจะช่วย
ใ ห้ ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ห น้ี
ครัวเรือนในระดับประเทศน้ีมี
ความย่ังยืนอย่างแท้จริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
---------------------------------------- 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความน่าเช่ือถือ หรือความ
สมบรูณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความ
ระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดตอ่ผู้ ใช้หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้
ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้ึงไมถื่อวา่เป็นการให้ความเห็นหรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อยา่งใดทัง้สิน้ 
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