ตัวอย่างวิธีการคานวณดอกเบีย้ / ยอดชาระสิ นเชื่ อหมุนเวียนส่ วนบุคคล
กำหนดให้วนั สรุ ปยอดบัญชีของท่ำนตรงกับวันที่ 10 ของทุกเดื อน ท่ำนเบิ กเงิ นสด ณ วันที่ 5 เดื อนเมษำยน เป็ นจำนวน
20,000 บำท อัตรำดอกเบี้ ย 25% ต่อปี (อัตรำดอกเบี้ยเป็ นตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรคำนวณ และยอดเงินที่ระบุน้ ี เป็ นเพียงยอด
โดยประมำณเท่ำนั้น)
วิธีการคานวณดอกเบีย้ /ยอดชาระ
สู ตรการคานวณดอกเบีย้ = (จำนวนเงินเบิก x อัตรำดอกเบี้ย x จำนวนวัน) / 365 (จำนวนวันในรอบปี )
สู ตรการคานวณยอดชาระขั้นตา่ ณ. วันสรุปยอดบัญชี = [3% x (ยอดหนี้เงินต้น ณ รอบบัญชีปัจจุบนั + ยอดดอกเบี้ยเรี ยก
เก็บ ณ รอบบัญชีปัจจุบนั )] + ยอดดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ำมี) + ยอดค่ำธรรมเนียม ณ รอบบัญชีปัจจุบนั (ถ้ำมี) + ยอดหนี้ส่วนที่
เกินวงเงิน (Over Limit Amount) (ถ้ำมี) + ยอดหนี้คำ้ งชำระจำกงวดที่ผำ่ นมำ (ถ้ำมี)

รอบบัญชีที่ 1

วันสรุ ปยอดบัญชี คือ วันที่ 10 เมษำยน และ กำหนดชำระภำยในวันที่ 25 เมษำยน ท่ำนได้เบิกใช้เงินสด
ณ วันที่ 5 เมษำยน จำนวนเงิน 20,000 บำท วิธีกำรคำนวณดอกเบี้ยจำกกำรเบิกใช้เงินสด ถึงวันสรุ ปยอดบัญชี

ตัวอย่ างใบแจ้ งยอดบัญชีและตัวอย่ างการคานวณดอกเบีย้
วันทีส่ รุปยอดบัญชี
Statement date
10 เม.ย.

วงเงิน
Total Credit line
50,000.00

กำหนดชำระภำยในวันที่
Payment Due Date
25 เม.ย.

ยอดเงินค้ างชาระ
Outstanding Balance
20,082.19
ยอดเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งชำระ
Minimum Payment Date
602.47

วันทีท่ ารายการ
(Effective date)
5 เม.ย.
10 เม.ย.

วันทีบ่ ันทึกรายการ
(Transaction date)
5 เม.ย.
10 เม.ย.

รายการ
(Description)
ยอดยกมำจำกงวดที่แล้ว
จำนวนเงินที่เบิกใช้
ดอกเบี้ยเรี ยกเก็บ

จานวนเงิน (บาท)
(Amount (THB))
0.00
20,000.00
82.19

ยอดรวมของงวดนี้
ค่ำติดตำมทวงถำมหนี้
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
ยอดชาระทั้งหมด

20,082.19
0.00
0.00
20,082.19

การชาระเต็มจานวน :
กำรคำนวณดอกเบี้ย ณ วันสรุ ปยอดบัญชีวนั ที่ 10 เมษำยน ตำมใบแจ้งยอดบัญชี แสดงยอดชำระเต็มจำนวน ดังนี้
วันที่เริ่มต้ น
5 เม.ย.

วันสรุปยอดบัญชี
10 เม.ย.

จานวนวัน
6 วัน

การคานวณดอกเบีย้
(20,000 x 25% x 6)
365

ดอกเบีย้
82.19

ยอดชาระเต็มจานวน
20,000 + 82.19 = 20,082.19

หำกท่ำนไม่มีกำรเบิกเงินสดอีกหลังจำกนั้น และได้มีกำรชำระเงินเข้ำมำเต็มจำนวนภำยในวันครบกำหนดชำระ ที่แสดงใน
ใบแจ้งยอดบัญชี ท่ำนยังคงมีดอกเบี้ยค้ำงชำระจำกกำรเบิกใช้อีกจำนวนหนึ่ ง (ดอกเบี้ยหลังจำกวันสรุ ปยอดบัญชีจนถึงวัน
ครบกำหนดชำระ หรื อ 11 เม.ย.-25 เม.ย.) ซึ่ งจะแสดงยอดเรี ยกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชี รอบที่ 2 ตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง
หำกท่ำนต้องกำรชำระยอดทั้งหมดรวมดอกเบี้ยถึงวันที่ท่ำนต้องกำรชำระ สำมำรถสอบถำมได้ที่ ศูนย์ลูกค้ำสัมพันธ์ โทร.
02 697 5454
การชาระตามยอดขั้นตา่ :
กำรคำนวณดอกเบี้ย ณ วันสรุ ปยอดบัญชีวนั ที่ 10 เมษำยน ตำมใบแจ้งยอดบัญชีที่แสดงยอดที่ตอ้ งกำรชำระขั้นต่ำ ดังนี้
ยอดชาระเต็มตามใบแจ้ งยอดบัญชี
20,082.19

การคานวณชาระขั้นต่า
(20,082.19x 3%)

ยอดชาระขั้นต่า
602.47

หำกท่ำนชำระเงิ นในวันครบกำหนดชำระ ในวันที่ 25 เมษำยน เท่ำกับยอดขั้นต่ ำ 602.47 บำท และไม่มีกำรเบิ กเงิ นสด
เพิ่มเติม โดยปกติ จำนวนเงิ นที่ชำระเข้ำมำจะถูกนำไปชำระหนี้ คงค้ำงตำมลำดับ กล่ำวคือ กำรหักเพื่อชำระดอกเบี้ ยที่ถึง
กำหนด หลังจำกนั้นจะทำกำรหักเพื่อชำระค่ำใช้จ่ำย ค่ำปรับ ค่ำธรรมเนียมอื่นใดก่อน และเงินที่เหลือธนำคำรจะนำไปหัก
ชำระเงินต้นที่ถึงกำหนดในแต่ละงวดก่อนหน้ำให้เป็ นที่เรี ยบร้อยทั้งจำนวนจนถึงงวดปั จจุบนั ดังนั้นยอดเงินที่ชำระเข้ำมำ
จำนวน 602.47 บำท จะถูกนำไปหัก ชำระตำมลำดับดังนี้ ดอกเบี้ ยจำนวน 82.19 บำท และ เงิ นต้นจำนวน 520.28 บำท
ดังนั้น เงินต้นคงเหลือ 19,479.72 บำท

รอบบัญชีที่ 2

ท่ำนได้ชำระเงินในวันที่ 25 เมษำยน และท่ำนไม่มีกำรเบิกเงินสดอีกหลัง ณ. วันสรุ ปยอดบัญชีที่ 2
วันที่ 10 พฤษภำคม โดยจะขอแบ่งกำรชำระเป็ น 2 วิธี โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

กรณีชาระเต็มจานวนตามรอบบัญชีที่ 1 :
กำรคำนวณดอกเบี้ย ณ วันสรุ ปยอดบัญชีที่ 2 วันที่ 10 พฤษภำคม ตำมใบแจ้งยอดบัญชี จะแสดงยอดชำระเต็มจำนวน ดังนี้
วันที่เริ่มต้ น
11 เม.ย.

วันสิ้นสุ ดคานวณดอกเบีย้
25 เม.ย.

จานวนวัน
15 วัน

การคานวณดอกเบีย้
(20,000 x 25% x 15)
365

ดอกเบีย้
205.48

โดยดอกเบี้ยที่ ถูกเรี ยกเก็บ ณ วันสรุ ปยอดบัญชี ที่ 2 นี้ เป็ นดอกเบี้ยที่ เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ที่ 11 เมษำยน ถึง วันที่ 25 เมษำยน
จำนวน 15 วัน แสดงเป็ นจำนวน 205.48 บำท
กรณีชาระยอดขั้นตา่ ตามรอบบัญชีที่ 1 :
กำรคำนวณดอกเบี้ย ณ วันสรุ ปยอดบัญชีที่ 2 วันที่ 10 พฤษภำคม ตำมใบแจ้งยอดบัญชีที่แสดงยอดที่ตอ้ งกำรชำระขั้นต่ำ ดังนี้
วันที่เริ่มต้ น
11 เม.ย.

วันสิ้นสุ ดคานวณดอกเบีย้
25 เม.ย.

จานวนวัน
15 วัน

26 เม.ย.

10 พ.ค.

15 วัน

การคานวณดอกเบีย้
(20,000 x 25% x 15)
365
((20,000-520.28) x 25% x 15)
365

ดอกเบีย้
205.48
200.13
405.61

ยอดชาระเต็มตามใบแจ้ งยอดบัญชี
19,885.33

การคานวณชาระขั้นต่า
(19,885.33 x 3%)

ยอดชาระเต็มจานวน

(19,479.72+405.61) = 19,885.33

ยอดชาระขั้นต่า
596.56

1. ท่ำนทำกำรชำระคืนตำมยอดขั้นต่ ำ ณ. วันกำหนดชำระในวันที่ 25 เมษำยน จำนวน 602.47 บำท โดยดอกเบี้ยที่ ถูก
เรี ยกเก็บ ณ วันสรุ ปยอดบัญชีที่ 2 นี้ เป็ นดอกเบี้ยที่ เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ที่ 11 เมษำยน ถึง วันที่ 25 เมษำยน จำนวน 15 วัน
จำกยอดเงินต้น 20,000 บำท คิดเป็ น จำนวน 205.48 บำท
2. ธนำคำรจะทำกำรคิดดอกเบี้ยที่เกิดจำกยอดเงินต้นค้ำงชำระคงเหลือตั้งแต่วนั ที่ 26 เมษำยน ถึง วันสรุ ปยอดบัญชี วันที่
10 พฤษภำคม รวมเป็ นระยะเวลำ 15 วัน จำกยอดเงินต้น 19,479.72 บำท คิดเป็ นจำนวน 200.13 บำท ดังนั้นยอดเรี ยก
เก็บเต็มจำนวนตำม ใบแจ้งยอดบัญชีที่ 2 แสดงเป็ นจำนวน 19,885.33 บำท และยอดขั้นต่ำ แสดงเป็ นจำนวน 596.56
บำท

