
ตัวอย่างวธีิการค านวณดอกเบีย้ / ยอดช าระสินเช่ือหมุนเวียนส่วนบุคคล 

 
ก ำหนดให้วนัสรุปยอดบญัชีของท่ำนตรงกบัวนัท่ี 10 ของทุกเดือน ท่ำนเบิกเงินสด ณ วนัท่ี 5 เดือนเมษำยน เป็นจ ำนวน 
20,000 บำท อตัรำดอกเบ้ีย 25% ต่อปี (อตัรำดอกเบ้ียเป็นตวัอย่ำงท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ และยอดเงินท่ีระบุน้ีเป็นเพียงยอด
โดยประมำณเท่ำนั้น) 

 
วธีิการค านวณดอกเบีย้/ยอดช าระ 

สูตรการค านวณดอกเบีย้  =  (จ ำนวนเงินเบิก x อตัรำดอกเบ้ีย x จ ำนวนวนั) / 365 (จ ำนวนวนัในรอบปี) 

สูตรการค านวณยอดช าระขั้นต า่ ณ. วนัสรุปยอดบัญชี  =  [3% x (ยอดหน้ีเงินตน้ ณ รอบบญัชีปัจจุบนั + ยอดดอกเบ้ียเรียก

เก็บ ณ รอบบญัชีปัจจุบนั)] + ยอดดอกเบ้ียผิดนดั (ถำ้มี) + ยอดค่ำธรรมเนียม ณ รอบบญัชีปัจจุบนั (ถำ้มี) + ยอดหน้ีส่วนท่ี
เกินวงเงิน (Over Limit Amount) (ถำ้มี) + ยอดหน้ีคำ้งช ำระจำกงวดท่ีผำ่นมำ (ถำ้มี) 

 

 
 

รอบบัญชีที ่1 วนัสรุปยอดบญัชี คือ วนัท่ี 10  เมษำยน และ ก ำหนดช ำระภำยในวนัท่ี 25 เมษำยน  ท่ำนไดเ้บิกใชเ้งินสด 
ณ วนัท่ี 5 เมษำยน จ ำนวนเงิน 20,000 บำท  วธีิกำรค ำนวณดอกเบ้ียจำกกำรเบิกใชเ้งินสด ถึงวนัสรุปยอดบญัชี 

 
ตวัอย่างใบแจ้งยอดบัญชีและตวัอย่างการค านวณดอกเบีย้ 
 
 

  

วนัทีส่รุปยอดบญัชี 
Statement date 

วงเงนิ 
Total Credit line 

ยอดเงนิค้างช าระ 
Outstanding Balance 

10 เม.ย. 50,000.00 20,082.19 

ก ำหนดช ำระภำยในวนัท่ี 
Payment Due Date 

ยอดเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งช ำระ 
Minimum Payment Date 

25 เม.ย. 602.47 



วนัทีท่ ารายการ 
(Effective date) 

วนัทีบ่ันทกึรายการ 
(Transaction date) 

รายการ 
(Description) 

จ านวนเงนิ (บาท) 
(Amount (THB)) 

  ยอดยกมำจำกงวดท่ีแลว้ 0.00                                      
5 เม.ย. 5 เม.ย. จ ำนวนเงินท่ีเบิกใช ้ 20,000.00 
10 เม.ย. 10 เม.ย. ดอกเบ้ียเรียกเก็บ 82.19 

    
  ยอดรวมของงวดน้ี 20,082.19 
  ค่ำติดตำมทวงถำมหน้ี 0.00 
  ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 0.00 
  ยอดช าระทั้งหมด 20,082.19 

 

การช าระเตม็จ านวน :  
กำรค ำนวณดอกเบ้ีย ณ วนัสรุปยอดบญัชีวนัท่ี 10 เมษำยน ตำมใบแจง้ยอดบญัชี แสดงยอดช ำระเตม็จ ำนวน   ดงัน้ี 
 

วนัที่เร่ิมต้น วนัสรุปยอดบัญชี จ านวนวนั การค านวณดอกเบีย้ ดอกเบีย้ ยอดช าระเต็มจ านวน 
5 เม.ย. 10 เม.ย. 

 
6 วนั (20,000 x 25% x 6) 

365 
82.19 20,000 + 82.19  =  20,082.19 

 
 หำกท่ำนไม่มีกำรเบิกเงินสดอีกหลงัจำกนั้น และไดมี้กำรช ำระเงินเขำ้มำเตม็จ ำนวนภำยในวนัครบก ำหนดช ำระ ท่ีแสดงใน
ใบแจง้ยอดบญัชี ท่ำนยงัคงมีดอกเบ้ียคำ้งช ำระจำกกำรเบิกใชอี้กจ ำนวนหน่ึง (ดอกเบ้ียหลงัจำกวนัสรุปยอดบญัชีจนถึงวนั
ครบก ำหนดช ำระ หรือ 11 เม.ย.-25 เม.ย.) ซ่ึงจะแสดงยอดเรียกเก็บในใบแจง้ยอดบญัชีรอบท่ี 2 ตำมรำยละเอียดดำ้นล่ำง 
หำกท่ำนตอ้งกำรช ำระยอดทั้งหมดรวมดอกเบ้ียถึงวนัท่ีท่ำนตอ้งกำรช ำระ สำมำรถสอบถำมไดท่ี้ ศูนยล์ูกคำ้สมัพนัธ์ โทร. 
02 697 5454 

 
การช าระตามยอดขั้นต า่ :  
กำรค ำนวณดอกเบ้ีย ณ วนัสรุปยอดบญัชีวนัท่ี 10 เมษำยน ตำมใบแจง้ยอดบญัชีท่ีแสดงยอดท่ีตอ้งกำรช ำระขั้นต ่ำ ดงัน้ี 
 

ยอดช าระเต็มตามใบแจ้งยอดบัญชี การค านวณช าระขั้นต ่า ยอดช าระขั้นต ่า 

20,082.19 (20,082.19x 3%) 602.47 

 
หำกท่ำนช ำระเงินในวนัครบก ำหนดช ำระ ในวนัท่ี 25 เมษำยน เท่ำกบัยอดขั้นต ่ำ 602.47 บำท และไม่มีกำรเบิกเงินสด
เพ่ิมเติม โดยปกติ จ ำนวนเงินท่ีช ำระเขำ้มำจะถูกน ำไปช ำระหน้ีคงคำ้งตำมล ำดบั กล่ำวคือ กำรหักเพ่ือช ำระดอกเบ้ียท่ีถึง
ก ำหนด หลงัจำกนั้นจะท ำกำรหักเพ่ือช ำระค่ำใชจ่้ำย ค่ำปรับ ค่ำธรรมเนียมอ่ืนใดก่อน และเงินท่ีเหลือธนำคำรจะน ำไปหัก
ช ำระเงินตน้ท่ีถึงก ำหนดในแต่ละงวดก่อนหนำ้ให้เป็นท่ีเรียบร้อยทั้งจ ำนวนจนถึงงวดปัจจุบนั ดงันั้นยอดเงินท่ีช ำระเขำ้มำ
จ ำนวน 602.47 บำท จะถูกน ำไปหักช ำระตำมล ำดบัดงัน้ี ดอกเบ้ียจ ำนวน 82.19 บำท และ เงินตน้จ ำนวน 520.28 บำท 
ดงันั้น เงินตน้คงเหลือ 19,479.72 บำท 

 
 



 
รอบบัญชีที ่2 ท่ำนไดช้ ำระเงินในวนัท่ี 25 เมษำยน และท่ำนไม่มีกำรเบิกเงินสดอีกหลงั ณ. วนัสรุปยอดบญัชีท่ี 2  

วนัท่ี 10 พฤษภำคม โดยจะขอแบ่งกำรช ำระเป็น 2 วธีิ โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 
กรณีช าระเตม็จ านวนตามรอบบัญชีที ่1 :  
กำรค ำนวณดอกเบ้ีย ณ วนัสรุปยอดบญัชีท่ี 2 วนัท่ี 10 พฤษภำคม ตำมใบแจง้ยอดบญัชี จะแสดงยอดช ำระเตม็จ ำนวน  ดงัน้ี 
 
                  
                 
  

 
โดยดอกเบ้ียท่ีถูกเรียกเก็บ ณ วนัสรุปยอดบญัชีท่ี 2 น้ี เป็นดอกเบ้ียท่ี เกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 11 เมษำยน ถึง วนัท่ี 25 เมษำยน 
จ ำนวน 15 วนั แสดงเป็นจ ำนวน 205.48 บำท    

 
กรณีช าระยอดขั้นต า่ตามรอบบัญชีที ่1  :  
กำรค ำนวณดอกเบ้ีย ณ วนัสรุปยอดบญัชีท่ี 2 วนัท่ี 10 พฤษภำคม  ตำมใบแจง้ยอดบญัชีท่ีแสดงยอดท่ีตอ้งกำรช ำระขั้นต ่ำ ดงัน้ี 
              
วนัที่เร่ิมต้น วนัส้ินสุดค านวณดอกเบีย้ จ านวนวนั การค านวณดอกเบีย้ ดอกเบีย้ ยอดช าระเต็มจ านวน 

11 เม.ย. 25 เม.ย. 
 

15 วนั (20,000 x 25% x 15) 
365 

205.48  

26 เม.ย. 10 พ.ค. 
 

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

200.13  

 405.61 (19,479.72+405.61) = 19,885.33 

 
ยอดช าระเต็มตามใบแจ้งยอดบัญชี การค านวณช าระขั้นต ่า ยอดช าระขั้นต ่า 

19,885.33 (19,885.33 x 3%) 596.56 

 
1. ท่ำนท ำกำรช ำระคืนตำมยอดขั้นต ่ำ ณ. วนัก ำหนดช ำระในวนัท่ี 25 เมษำยน จ ำนวน 602.47 บำท โดยดอกเบ้ียท่ีถูก

เรียกเก็บ ณ วนัสรุปยอดบญัชีท่ี 2 น้ี เป็นดอกเบ้ียท่ี เกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 11 เมษำยน ถึง วนัท่ี 25 เมษำยน จ ำนวน 15 วนั 
จำกยอดเงินตน้ 20,000 บำท คิดเป็น จ ำนวน 205.48 บำท   

2. ธนำคำรจะท ำกำรคิดดอกเบ้ียท่ีเกิดจำกยอดเงินตน้คำ้งช ำระคงเหลือตั้งแต่วนัท่ี 26 เมษำยน ถึง วนัสรุปยอดบญัชี วนัท่ี 

10 พฤษภำคม รวมเป็นระยะเวลำ 15 วนั จำกยอดเงินตน้ 19,479.72 บำท คิดเป็นจ ำนวน 200.13 บำท  ดงันั้นยอดเรียก

เก็บเตม็จ ำนวนตำม ใบแจง้ยอดบญัชีท่ี 2 แสดงเป็นจ ำนวน 19,885.33 บำท และยอดขั้นต ่ำ แสดงเป็นจ ำนวน 596.56 
บำท  

วนัที่เร่ิมต้น วนัส้ินสุดค านวณดอกเบีย้ จ านวนวนั การค านวณดอกเบีย้ ดอกเบีย้ 

11 เม.ย. 25 เม.ย. 
 

15 วนั (20,000 x 25% x 15) 
365 

205.48 


