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แบบตามขอ 2 

1. ดอกเบี้ย คาปรับ คาธรรมเนียม คาบริการอื่น
ดอกเบี้ย
คาธรรมเนียมในการใชวงเงิน
คาปรับในการชําระหนี้ลาชากวากําหนด
คาธรรมเนียม หรือคาบริการอื่น
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย

2. อัตราการผอนชําระคืนขั้นต่ํา

3. คาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด

4. ระยะเวลาการชําระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชาํระตามกําหนด

ชนิดบัตร.. ชนิดบัตร.. ชนิดบัตร.. ชนิดบัตร.. ชนิดบัตร.. ชนิดบัตร.. ชนิดบัตร.. ชนิดบัตร.. ชนิดบัตร.. ชนิดบัตร.. ชนิดบัตร.. ชนิดบัตร..

5. คาธรรมเนียมของบัตรแตละประเภท (บาทตอป)

แรกเขา  
รายป

6. คาธรรมเนียมในการชําระเงิน           ชําระผานเครื่อง ATM
          ชําระที่เคานเตอรของธนาคาร           ชําระผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ

          ชําระผานระบบอินเตอรเน็ต
          ชําระที่โดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย

7. คาปรับกรณีเช็คคืน
8. คาธรรมเนียมการออกบัตรใหมกรณีหาย/ชํารุด
9. คาธรรมเนียมในการขอใบแจงยอดบัญชี

10. คาธรรมเนียมในการขอสําเนาใบบันทึกการขาย
11.
12. คาธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ                                                                                            ………..…..บาท/ครั้ง

............... บาท/ครั้ง
............... บาท/ครั้ง
............... บาท/ครั้ง
............... บาท/ครั้ง

............... บาท/ครั้ง

............... บาท/ครั้ง

คาธรรมเนยีมในการดําเนินงาน
ประเภทบัตร........ ประเภทบัตร........ ประเภทบัตร........ ประเภทบัตร........ ประเภทบัตร........ ประเภทบัตร........

                                                                                           ………..…..บาท/ครั้ง

          ชําระโดยหักบญัชีธนาคาร ............... บาท/ครั้ง

          ชําระที่จุดบริการรับชําระ

คาธรรมเนียมในการขอรหัสประจําตัวบัตรเครดิตใหมทดแทนรหัสเดิม

                                                                                           ………..…..บาท/ครั้ง

                                                                                           ………..…..บาท/ครั้ง
                                                                                           ………..…..บาท/ครั้ง
                                                                                           ………..…..บาท/ครั้ง

                                                                               ………..…..% ของยอดเงินตามใบแจงยอดรายการในแตละเดือน  หรือ

                                                                        สูงสุด…………..วัน นับจากวันสรุปยอดรายการ
                                                                               ………..…..% ของจาํนวนเงินสดที่เบิกถอน

                                                                               ………..…..% ตอป

                                                                               ………..…..% ตอป

                                                                       ขั้นต่ํา..............บาท

บริษัท ..................................................

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ในการใชบัตรเครดิต

เริ่มใชตั้งแตวันที่ ………………………………

              เริ่มคิดจาก       [   ]  วันที่จายเงินใหรานคา            [   ]  วันที่สรุปยอดรายการ              [   ]   วันที่ครบกําหนดชําระ
                                                                               ………..…..% ตอป

                                                                               ………..…..% ตอป



รายงานการใหบริการบัตรเครดิตของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไมใชสถาบันการเงิน 1/

บริษัท ……………………………………….
สําหรับไตรมาสสิ้นสุดเดือน ………………….  พ.ศ. ...........

หนวยจํานวนเงิน: พันบาท / หนวยจํานวนบัตร: ใบ
รายไดรวม             ขอมูลผูบริโภค    ปริมาณการใชจาย การเบิก        ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ 9/

ของผูบริโภค        ในประเทศ 4/        ตางประเทศ 5/ เงินสด
(บาท/เดือน) จํานวนบัญชี 2/ สินเชื่อคงคาง 3/ ปริมาณ 6/ มูลคา 7/ ปริมาณ 6/ มูลคา 7/ ลวงหนา 8/ จํานวนบัญชี 10/ ยอดคงคาง 11/ จํานวนบัญชี 10/ ยอดคงคาง 11/ จํานวนบัญชี 10/ ยอดคงคาง 11/ จํานวนบัญชี 10/ ยอดคงคาง 11/

ต่ํากวา 15,000
15,001-20,000  
20,001-25,000
25,001-30,000
30,001-50,000
มากกวา 50,000

อื่น ๆ /12

รวม

   คําอธิบาย
     1/  บัตรเครดิตของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หมายถึง บัตรเครดิตในประเทศที่ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเปนเจาของ  รวมทั้งที่ออกรวมกับนิติบุคคลในประเทศ
     2/  จํานวนบัญชี หมายถึง จํานวนสะสมของบัตรเครดิตที่ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตออกใหผูถือบัตรหรือผูบริโภคแลว ตามจํานวนบัญชีที่ผูถือบัตรหรือผูบริโภคขอมีบัตร โดย "บัญชี" 
           หมายถึง ประเภทของบัตรชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตออกใหกบัผูถือบัตรหรือผูบริโภคแลว
     3/  สินเชื่อคงคาง หมายถึง ยอดสินเชื่อคงคาง (Outstanding Balance) ของลูกหนี้บัตรเครดิตทั้งสิ้น ณ วันสิ้นไตรมาสที่รายงาน ที่เกิดจากการใชจายตามปกติ การเบิกเงินสดลวงหนา 
           คาธรรมเนียมตาง ๆ และดอกเบี้ยคางจาย (ถามี)

เกิน 12 เดือนเกิน 6 เดือน ถึง 12 เดือนเกิน 1 เดือน ถึง 3 เดือน เกิน 3 เดือน ถึง 6 เดือน



     4/  การใชจายในประเทศ หมายถึง ยอดเงินการใชจายและจํานวน Sales Slip สะสมที่เกิดขึ้นจากการใชจายภายในประเทศในไตรมาสที่รายงาน
     5/  การใชจายตางประเทศ หมายถึง ยอดเงินการใชจายและจํานวน Sales Slip สะสมที่เกิดขึ้นจากการใชจายในตางประเทศในไตรมาสที่รายงาน
     6/  ปริมาณ หมายถึง จํานวน Sales Slip ของผูถือบัตรหรือผูบริโภคแตละรายสะสม ณ วันสิ้นไตรมาสที่รายงาน 
     7/  มูลคา หมายถึง ยอดเงินการใชจายตามที่ปรากฏใน Sales Slip ของผูถือบัตรหรือผูบริโภคแตละรายสะสม ณ วันสิ้นไตรมาสที่รายงาน
     8/  การเบิกเงินสดลวงหนา (Cash Advance) หมายถึง จํานวนเงินที่มีการเบิกเงินสดลวงหนาสะสมในไตรมาสที่รายงาน
     9/ ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ หมายถึง ลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตที่คางชําระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลา (1) เกนิ 1 เดือน ถึง 3 เดือน ; (2) เกนิ 3 เดือน ถึง 6 เดือน ; 
             (3) เกนิ 6 เดือน ถึง 12 เดือน ;และ (4) เกนิ 12 เดือน นับตั้งแตวันถึงกําหนดชําระ ไมวาจะเปนไปตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาตามสัญญา หรือวันที่ทวงถามหรือเรียกใหชําระเงิน
             แลวแตวันใดจะถึงกอน
     10/ จํานวนบัญชี หมายถึง จํานวนบัญชีที่ผิดนัดชําระหนี้ ตามระยะเวลาที่ระบุไว ตามขอ 9 ณ วันสิ้นไตรมาสที่รายงาน ในกรณีที่ลูกคา 1 รายมี 2 บัญชี เชน VISA และ Mastercard
            และผิดนัดชําระหนี้เฉพาะบัญชีบัตร VISA ใหรายงานจํานวนบัญชีเปน 1 บัญชี
     11/ ยอดคงคาง หมายถึง ยอดสินเชื่อคงคางของผูถือบัตรหรือผูบริโภค เฉพาะบัญชีที่มีการผิดนัดชําระหนี้ตามระยะเวลาที่ระบุไว ตามขอ 9 ณ วันสิ้นไตรมาสที่รายงาน โดยรวมทั้งยอดที่แจง
            ใหผูถือบัตรหรือผูบริโภคชําระแลว และยอดที่ยังไมไดแจงใหผูถือบัตรหรือผูบริโภคชําระ (ถามี)
     12/ อื่น ๆ หมายถึง กลุมผูถือบัตรที่มีเงินฝากในบัญชีที่สถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาเปนผูมีฐานะทางการเงินเพียงพอสําหรบัการชําระเงินตามบัตรเครดิตได



รายงานการใหบริการบัตรเครดิตอื่นที่ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไมใชสถาบันการเงินเปนตัวแทนออกบัตร 1/

บริษัท ……………………………………….
สําหรับไตรมาสสิ้นสุดเดือน ………………….  พ.ศ. ...........

หนวยจํานวนเงิน: พันบาท / หนวยจํานวนบัตร: ใบ
รายไดรวม             ขอมูลผูบริโภค    ปริมาณการใชจาย การเบิก        ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ 9/

ของผูบริโภค        ในประเทศ 4/        ตางประเทศ 5/ เงินสด
(บาท/เดือน) จํานวนบัญชี 2/ สินเชื่อคงคาง 3/ ปริมาณ 6/ มูลคา 7/ ปริมาณ 6/ มูลคา 7/ ลวงหนา 8/ จํานวนบัญชี 10/ ยอดคงคาง 11/ จํานวนบัญชี 10/ ยอดคงคาง 11/ จํานวนบัญชี 10/ ยอดคงคาง 11/ จํานวนบัญชี 10/ ยอดคงคาง 11/

ต่ํากวา 15,000
15,001-20,000  
20,001-25,000
25,001-30,000
30,001-50,000
มากกวา 50,000

อื่น ๆ /12

รวม

   คําอธิบาย
     1/  บัตรเครดิตอื่นที่ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเปนตัวแทนออกบัตร หมายถึง บัตรเครดิตของบริษัทตางประเทศที่ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตรวมออกบัตร (Affinity Card) 
          หรือเปนตัวแทนออกบัตร
     2/  จํานวนบัญชี หมายถึง จํานวนสะสมของบัตรเครดิตที่ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตออกใหผูถือบัตรหรือผูบริโภคแลว ตามจํานวนบัญชีที่ผูถือบัตรหรือผูบริโภคขอมีบัตร โดย "บัญชี" หมายถึ
           ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตออกใหกับผูถือบัตรหรือผูบริโภคแลว  เชน ผูถือบัตรหรือผูบริโภคมีบัตร VISA และ Mastercard ใหนับรวมเปน 2 บัญชี เปนตน
     3/  สินเชื่อคงคาง หมายถึง ยอดสินเชื่อคงคาง (Outstanding Balance) ของลูกหนี้บัตรเครดิตทั้งสิ้น ณ วันสิ้นไตรมาสที่รายงาน ทีเ่กิดจากการใชจายตามปกติ การเบิกเงินสดลวงหนา 
           คาธรรมเนียมตาง ๆ และดอกเบี้ยคางจาย (ถามี)

เกิน 12 เดือนเกิน 6 เดือน ถึง 12 เดือนเกิน 1 เดือน ถึง 3 เดือน เกิน 3 เดือน ถึง 6 เดือน



     4/  การใชจายในประเทศ หมายถึง ยอดเงินการใชจายและจํานวน Sales Slip สะสมที่เกิดขึ้นจากการใชจายภายในประเทศในไตรมาสที่รายงาน
     5/  การใชจายตางประเทศ หมายถึง ยอดเงินการใชจายและจํานวน Sales Slip สะสมที่เกิดขึ้นจากการใชจายในตางประเทศในไตรมาสที่รายงาน
     6/  ปริมาณ หมายถึง จํานวน Sales Slip ของผูถือบัตรหรือผูบริโภคแตละรายสะสม ณ วันสิ้นไตรมาสที่รายงาน 
     7/  มูลคา หมายถึง ยอดเงินการใชจายตามที่ปรากฏใน Sales Slip ของผูถือบัตรหรือผูบริโภคแตละรายสะสม ณ วันสิ้นไตรมาสที่รายงาน
     8/  การเบิกเงินสดลวงหนา (Cash Advance) หมายถึง จํานวนเงินที่มีการเบิกเงินสดลวงหนาสะสมในไตรมาสที่รายงาน
     9/ ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ หมายถึง ลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตที่คางชําระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลา (1) เกิน 1 เดือน ถึง 3 เดือน ; (2) เกิน 3 เดือน ถึง 6 เดือน ; 
             (3) เกิน 6 เดือน ถึง 12 เดือน ;และ (4) เกิน 12 เดือน นับตั้งแตวันถึงกําหนดชําระ ไมวาจะเปนไปตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาตามสัญญา หรือวันที่ทวงถามหรือเรียกใหชําระเงิน
             แลวแตวันใดจะถึงกอน
     10/ จํานวนบัญชี หมายถึง จํานวนบัญชีที่ผิดนัดชําระหนี้ ตามระยะเวลาที่ระบุไว ตามขอ 9 ณ วันสิ้นไตรมาสที่รายงาน ในกรณีที่ผูถือบัตร 1 รายมี 2 บัญชี เชน VISA และ Mastercard 
            และผิดนัดชําระหนี้เฉพาะบัญชีบัตร VISA ใหรายงานจํานวนบัญชีเปน 1 บัญชี
     11/ ยอดคงคาง หมายถึง ยอดสินเชื่อคงคางของผูถือบัตรหรือผูบริโภค เฉพาะบัญชีที่มีการผิดนัดชําระหนี้ตามระยะเวลาที่ระบุไว ตามขอ 9 ณ วันสิ้นไตรมาสที่รายงาน โดยรวมทั้งยอดที่แจง
            ใหผูถือบัตรหรือผูบริโภคชําระแลว และยอดที่ยังไมไดแจงใหผูถือบัตรหรือผูบริโภคชําระ (ถามี)
     12/ อื่น ๆ หมายถึง กลุมผูถือบัตรที่มีเงินฝากในบัญชีที่สถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาเปนผูมีฐานะทางการเงินเพียงพอสําหรับการชําระเงินตามบัตรเครดิตได



             รายงานการใหบริการบัตรเครดิตอื่นที่ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไมใชสถาบันการเงินเปนตัวแทนรับบัตร 1/

              บริษัท ……………………………………….
              สําหรับไตรมาสส้ินสุดเดือน ………………….  พ.ศ. ...........

หนวยจํานวนเงิน: พันบาท / หนวยจํานวนบัตร: ใบ

ช่ือบัตรเครดิต               ในประเทศ 2/             ตางประเทศ 3/                  รวม 4/ การเบิกเงินสด
ปริมาณ 5/ มูลคา 6/ ปริมาณ 5/ มูลคา 6/ ปริมาณ 5/ มูลคา 6/ ลวงหนา 7/

   คําอธิบาย
     1/  บัตรเครดิตอ่ืนท่ีผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเปนตัวแทนรับบัตร หมายถึง บัตรเครดิตของบริษัทท่ีใหบริการบัตรเครดิต
           ท้ังในประเทศ และตางประเทศ ท่ีผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตรับซ้ือ Sales Slip และเปนผูเรียกเก็บเงินให ท้ังน้ี ไมรวม 
           (1) บัตรเครดิตของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและ (2) บัตรเครดิตอ่ืนท่ีผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเปนตัวแทนออกบัตร 
     2/  การใชจายจากบัตรท่ีออกโดยผูออกบัตรในประเทศ หมายถึง ยอดเงินการใชจายและจํานวน Sales Slip สะสมที่ผูประกอบ
          ธุรกิจบัตรเครดิตรับซ้ือหรือเปนผูเรียกเก็บเงินให สําหรับบัตรท่ีออกโดยผูออกบัตรภายในประเทศรายอ่ืนๆในไตรมาสท่ีรายงาน
     3/  การใชจายจากบัตรท่ีออกโดยผูออกบัตรในตางประเทศ หมายถึง ยอดเงินการใชจายและจํานวน Sales Slip สะสมที่ผูประกอบ
          ธุรกิจบัตรเครดิตรับซ้ือ หรือเปนผูเรียกเก็บเงินให สําหรับบัตรท่ีออกโดยผูใหบริการบัตรเครดติในตางประเทศในไตรมาส
          ท่ีรายงาน
     4/  การใชจายรวมท้ังส้ิน หมายถึง ยอดรวมของการใชจายในขอ 2 และ 3
     5/  ปริมาณ หมายถึง จํานวน Sales Slip ของผูถือบัตรแตละรายสะสม ณ วันส้ินไตรมาสท่ีรายงาน
     6/  มูลคา หมายถึง ยอดเงินการใชจายตามท่ีปรากฏใน Sales Slip ของผูถือบัตรแตละรายสะสม ณ วันส้ินไตรมาสท่ีรายงาน
     7/  การเบิกเงินสดลวงหนา (Cash Advance) หมายถึงจํานวนท่ีมีการเบิกเงินสดลวงหนาสะสมในไตรมาสท่ีรายงาน

การใชจายจากบัตรท่ีออกโดยผูออกบัตรเครดิต
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